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"Eu acho que sei o que significa enxergar: é como adivinhar o 
futuro, porque você sabe imediatamente que ali está uma 
árvore, e eu só saberei quando me aproximar e tocar nela."1 

"I think I know what it's like to see: It's like telling the future because you know 
now that there will be a tree and I will know later, when I come up to it and 
touch it."  

1 Palavras de uma criança cega, citado em MAREK (2000). 
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Resumo 

Com esta pesquisa pretende-se contribuir para o ensino das artes visuais no âmbito da 
deficiência visual, sendo o seu objetivo principal verificar se crianças e adolescentes cegos 
congênitos utilizariam elementos da linguagem visual nos seus desenhos, de maneira 
equivalente às crianças videntes. Entende-se que o aprendizado de desenho pode trazer 
benefícios para pessoas com essa deficiência no contexto comunicacional e cognitivo, além 
de proporcionar o contato com as convenções de desenho, que podem facilitar a leitura de 
imagens táteis. Para fundamentar teoricamente a investigação, buscou-se referências nas 
artes visuais, educação, psicologia, design e semiótica, que contribuíram para as reflexões a 
respeito dos elementos da linguagem visual, leitura e elaboração de desenhos táteis e 
metodologias de ensino de desenho para crianças cegas. A pesquisa foi realizada por meio de 
estudos de casos, com duas crianças e dois adolescentes, todos cegos congênitos. A 
observação participante foi a técnica utilizada, e teve como referencial metodológico o livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais, de Duarte e Piekas (2013). Os 
dados resultantes dos estudos de casos foram analisados e apresentaram resultados em 
sintonia com o referencial metodológico utilizado, demonstrando que os participantes cegos 
utilizaram os elementos da linguagem visual em seus desenhos de maneira equivalente às 
crianças videntes, com base em uma sequência de ensino que utiliza linhas, figuras 
geométricas e pictogramas. O resultado sugere que crianças cegas inseridas no mesmo 
contexto educacional que crianças videntes, tendo como base uma metodologia adequada, 
podem compreender o desenho como recurso de comunicação, interação e aprendizagem. 

Palavras-chave: Deficiência visual. Desenhos realizados por crianças cegas. Pictogramas. 
Elementos da linguagem visual. Ensino de desenho. 
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Abstract 

The aim of this research is to contribute to the teaching of visual arts in the ambience of visual 
impairment and its objective was to verify if children and adolescents who are congenitally 
blind would use visual language elements in their drawings in a similar way as sighted 
children do. We understand that learning how to draw can bring communication and 
cognitive benefits for people who are visually impaired as well as provide contact with the 
drawing conventions which may in turn facilitate tactile images reading. Our investigation 
has its theoretical basis on visual arts, education, psychology, design and semiotics principles 
which have grounded our reflections about the visual language elements; reading and tactile 
drawings elaboration; and the methodology of teaching drawing to blind children. The 
research has been conducted through cases studies involving two blind children and two 
blind adolescents; its technique was participant observation and the book Pictographic 
vocabulary for inclusive education – animals, by Duarte and Piekas (2013) was its 
methodological referential. The results from the cases studies were then analyzed and the 
outcome is in line with the methodological framework applied showing that the participants 
who are blind did use the visual language elements in their drawings in a similar way as 
sighted children do following a teaching sequence that uses lines, geometric figures and 
pictograms. Thus the outcome suggests that blind children who are set into the same 
educational context with sighted children – when the methodology is appropriate – will be 
able to understand drawing as a resource for communication, interaction and learning. 

Key-words: Visual impairment. Drawings made by blind children. Pictograms. Visual 
language elements. Teaching drawing. 
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Introdução 

Esta tese está inserida na linha de pesquisa Ensino das Artes Visuais, do Programa de Pós-
graduação em Artes Visuais (CEART) da Universidade do Estado de Santa Catarina, mais 
especificamente dentro do propósito do LabDIA2, laboratório que pesquisava o desenho da 
criança e do adolescente sob variados aspectos, dentre os quais: desenho infantil e 
desenvolvimento gráfico, desenho infantil e cognição, esquemas gráficos comunicacionais e 
ensino de esquemas gráficos tátil-visuais para crianças e adolescentes cegos. Essas 
investigações eram do meu interesse, tendo em vista o meu percurso pessoal, acadêmico e 
profissional. 

Minha trajetória com desenhos é de longo tempo e, desde criança, o entusiasmo pelo lápis e 
papel tem me acompanhado. Na adolescência, comecei a fazer cursos de formação em 
desenho, aprender técnicas e experimentar cores. Na universidade, optei pelo curso de 
Comunicação Visual, pois percebi que o desenho poderia ser usado para além das aspirações 
artísticas. Logo após um estágio de pós-graduação na Academia de Belas Artes de Varsóvia, 
Polônia, comecei a direcionar a minha produção gráfica para ilustrar livros de literatura para 
crianças, e esse foi um dos primeiros contatos do meu trabalho com esse público, até hoje tão 
especial para mim. Assim, entre uma produção pessoal voltada para as artes visuais e a 
literatura infantil, comecei também a dar aulas de desenho para crianças e adolescentes. A 
imersão nesse ambiente estimulante, do qual resulta uma grande produção de desenhos, 
levou-me a pensar nas crianças que não podem enxergar, mas poderiam também estar 
compartilhando daquele mesmo espaço e atividades. Veio então a primeira indagação: que 
tipo de desenho eu ensinaria a uma criança cega? 

Na minha busca por informações, comecei a observar a importância do desenho voltado para 
a Educação Especial. Foi quando participei do projeto Linguagem Pictórica Brasileira de 
Comunicação Alternativa 3 , a partir do qual passei a ver o desenho como um recurso de 
comunicação, muitas vezes único, para diversas crianças. Sendo assim, com um olhar atento 
para essa área e em contato com desenhos das crianças videntes, comecei a observar o 
registro gráfico infantil com outro interesse, principalmente após conhecer as pesquisas do 
Prof. Bernard Darras e da Profa. Maria Lúcia Batezat Duarte. 

2 LabDIA – Laboratório de Pesquisa em Desenho Infantil e Adolescente, do Centro de Artes da Universidade do 
Estado de Santa Catarina, coordenado até 2016 pela Profa. Dra. Maria Lúcia Batezat Duarte. 
3 Projeto coordenado pelo Prof. Dr. Percy Nohama, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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Do ponto de vista de Darras (2003a), é pelo desenho que a criança se comunica com outras 
crianças, influenciada pelos aspectos socioculturais do seu entorno. Nesse sentido, Darras 
indica que existe um tipo de vocabulário gráfico de desenhos esquemáticos, usado por 
crianças e adultos não artistas, que permanece na memória e que está disponível para ser 
usado quando for requisitado. Já para Duarte (2009b), é pelo desenho que a criança aprende 
a identificar, diferenciar, comparar e classificar os objetos do mundo. Sendo assim, passei a 
notar que os desenhos infantis não mostravam detalhes, eram simplificados, repetidos, 
geralmente com ênfase nas características principais dos objetos, semelhantes aos desenhos 
de seus pares, conforme pronunciado por Darras (2003a). Veio então a segunda indagação: 
uma criança cega poderia realizar os mesmos desenhos do vocabulário gráfico das crianças 
videntes? 

A partir desse questionamento e do contato com a pesquisa da Profª Maria Lúcia Batezat 
Duarte sobre o desenho infantil e a deficiência visual, meu interesse se transformou em uma 
pesquisa acadêmica de mestrado, com o projeto A desconstrução do esquema gráfico aplicado 
ao ensino de desenho para crianças cegas (PIEKAS, 2010). Com os resultados alcançados, foi 
possível verificar que crianças com essa deficiência, após o aprendizado de linhas e figuras 
geométricas básicas, desenham de maneira equivalente às crianças videntes. Os aspectos 
evidenciados naquele momento se somaram às pesquisas desenvolvidas por Duarte, que 
culminaram na elaboração de um livro em parceria. Para esse livro, foi introduzido o uso de 
pictogramas, especialmente elaborados para esse fim e voltados ao ensino de desenho para 
crianças com necessidades educacionais especiais, sejam elas deficiência intelectual, sensorial 
ou dificuldades motoras. O livro em questão, intitulado Vocabulário pictográfico para 
educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), apresenta uma proposta metodológica 
de ensino de desenho de animais por meio do aprendizado de pontos, linhas e figuras 
geométricas (ou seja, elementos da linguagem visual) que se repetem, variando apenas a sua 
localização de acordo com o animal a ser desenhado, além de seguir uma sequência 
predeterminada na sua elaboração. Desse modo, chegou-se a uma proposta para o 
doutorado, que segue complementando a metodologia indicada nesse livro. 

Com base na experiência do mestrado, em que pude comprovar que crianças cegas 
congênitas aprendem a desenhar esquemas gráficos utilizando linhas e figuras geométricas 
básicas, surgiram outras questões que, no meu entendimento, poderiam complementar essa 
primeira investigação. Questionei-me, portanto, se seria possível ensinar convenções de 
desenho, planificação de objetos, composições que envolvessem objetos e animais em escala 
e de diferentes tamanhos. Ou, ainda, ensinar desenhos mais elaborados que proporcionassem 
à criança mais informação sobre determinado animal, como a sua textura de pele, por 
exemplo, ou mesmo se a criança cega poderia representar no plano bidimensional o 
movimento de um animal. Refletindo sobre essas questões, senti-me motivada a investigá-
las. Busquei então por recursos e referenciais metodológicos que pudessem me auxiliar nessa 
nova etapa. Algumas metodologias me orientaram (DUARTE, 2004a, 2011; BARDISA, 1992; 
WIĘCKOWSKA, 2003, 2008; MAREK, 1997, 2009, 2017) com estudos mais sistemáticos. Mesmo 
assim, procedimentos mais direcionados para o que eu estava buscando não foram 
encontrados. Nesse processo, o estudo sobre os elementos da linguagem visual que 
constituem uma imagem foi um dos primeiros passos, bem como entender como essa 
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linguagem se articula e possibilita a comunicação entre as pessoas e a representação do 
mundo.  

A pesquisa esteve voltada mais especificamente para o ensino de desenho, mesmo assim, 
considerou-se relevante verificar questões sobre imagens e desenhos táteis que são 
oferecidos às pessoas cegas, momento em que ficou evidente, do ponto de vista dos autores, 
que ainda hoje muitos desenhos em relevo são propostos a partir de uma figura ou imagem 
bidimensional, que representa o objeto a partir de uma percepção visual, não conhecendo, 
portanto, como a pessoa cega interpreta a informação tátil (LIMA, 2001; WIĘCKOWSKA, 2003; 
CORREA SILVA, 2011; CARDEAL, 2011; DARRAS, VALENTE, 2013; CLAUDET, 2017). Assim, em 
função da proposta desta pesquisa conter desenhos (pictogramas) em linha de relevo, julgou-
se válido aprofundar-se em questões em torno das características do desenho, mesmo 
porque, neste levantamento teórico, encontraram-se diretrizes de como elaborar desenhos, 
o que contribuiu para as discussões acerca desse tema.

Outro argumento que justifica o ensino de desenho para crianças cegas é o benefício que ela 
terá na leitura das imagens táteis, pois, por meio de estudos, verificou-se que crianças que 
tinham alguma noção de desenho realizavam uma leitura tátil da imagem com mais 
propriedade (DUARTE; CARDEAL, 2008), levando-se em conta, ainda, que muitas informações 
e conhecimentos advêm somente por meio de imagens, o que possibilitaria maior acesso a 
uma sociedade que é predominantemente visual (CORREA SILVA, 2011). 

O uso de pictogramas na coleta de dados sustentou pesquisas de autores que indicam que os 
desenhos devem ser redundantes para serem melhor compreendidos pelas pessoas cegas 
(por serem desenhos que se repetem dentro da mesma estrutura formal). Além da forma, o 
uso dos pictogramas também possibilitou averiguar questões sobre tamanho e sobre quanto 
os detalhes do objeto são ou não importantes para a imagem. 

Em função da abordagem sobre ensino de desenho para crianças e adolescentes cegos 
congênitos, a investigação contou com reflexões teóricas a respeito do desenvolvimento 
cognitivo na infância, elementos da linguagem visual, percepção tátil de objetos e de 
desenhos em relevo e ensino de desenho no contexto da deficiência visual. Em um sentido 
mais amplo, o percurso metodológico contemplou estudos sobre o desenho da criança 
vidente, e observou o desenvolvimento gráfico de duas crianças e dois adolescentes, todos 
cegos congênitos. Para tanto, o embasamento teórico compreendeu áreas do conhecimento 
que possibilitaram reflexões sobre a importância do desenho no âmbito da deficiência visual, 
dialogando com autores de diversas áreas, como das artes visuais, do design, da psicologia, 
da educação e da semiótica. 

O objetivo geral da presente tese foi o de verificar se crianças cegas utilizariam elementos da 
linguagem visual (ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento) 
de maneira equivalente às crianças videntes. Para isso, buscou-se informações sobre os 
elementos que constituem o desenho, leitura e elaboração de desenhos táteis e metodologias 
de ensino de desenho para crianças cegas, a fim de se constituir o suporte teórico da pesquisa. 

Dentre os objetivos específicos, estão: 
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a. complementar a metodologia voltada ao ensino de desenho para crianças com
deficiência visual (DUARTE; PIEKAS, 2013), no que se refere à leitura tátil e
aprendizagem de desenhos em relevo por meio dos elementos da linguagem visual;

b. auxiliar a comunidade envolvida com ensino de crianças no âmbito da deficiência
visual, com orientações sobre como elaborar imagens em relevo;

c. promover, mesmo indiretamente, a autonomia para a leitura e elaboração de
desenhos pelas crianças cegas;

d. favorecer o desenvolvimento cognitivo, socioeducacional e comunicacional dessas
crianças;

e. estimular, pelo desenho, um maior conhecimento dos objetos do seu entorno;
f. contribuir para o processo de inclusão.

A tese teve como pressupostos os resultados de Duarte (2004a, 2004b, 2011) e Piekas (2010), 
nos quais se evidenciou que crianças e adolescentes com cegueira congênita utilizam 
elementos da linguagem visual, dentre eles o ponto, a linha e a forma, na realização de seus 
desenhos após utilizarem procedimentos metodológicos específicos e material didático 
adaptado. Isso gerou a hipótese de que crianças e adolescentes com cegueira congênita 
podem também usar outros elementos da linguagem visual, como direção, textura gráfica, 
escala, tamanho e movimento, na elaboração de seus desenhos, de maneira equivalente à 
utilizada por crianças videntes. Esta tese está dividida em 11 capítulos, além desta introdução: 

O capítulo 1 apresenta questões sobre elementos da linguagem visual, mais especificamente 
sobre ponto, linha, forma, textura, escala, tamanho, direção e movimento, como também 
aspectos comunicacionais do desenho.  

O capítulo 2 aborda aspectos sobre a leitura, elaboração de desenhos táteis e considerações 
sobre elementos da linguagem tátil. Inclui comentários sobre o sistema háptico, leitura tátil 
das imagens, capacidade de interpretação da imagem, avaliações e diretrizes para elaboração 
de imagens, materiais didáticos, tatilidade da linha, dimensões do desenho, imagens 
adaptadas para livros de literatura infantil, objetos pedagógicos que estimulam a realização 
de desenhos, orientação espacial, entre outros. 

O capítulo 3 remete-se ao ensino de desenho para crianças cegas e é complementado pelas 
reflexões sobre leitura e elaboração de desenhos táteis. Apresenta procedimentos 
metodológicos que contemplam o uso de objetos tridimensionais, figuras planificadas e 
desenhos em relevo para promover a prática da linguagem de desenho das crianças com 
deficiência visual. Procurou-se observar a presença dos elementos da linguagem visual e 
como eles se manifestam nas propostas abordadas. 

O capítulo 4 apresenta a proposta de ensino de desenho para crianças cegas desta tese, que 
utilizou como referencial metodológico o livro Vocabulário pictográfico para educação 
inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), e comenta sobre o desenho infantil como base 
para o desenvolvimento dos pictogramas de animais. Mostra os procedimentos sugeridos, 
estudo da sequência, elementos distratores (LIMA, 2004) e também as variações gráficas dos 
pictogramas para o estudo da forma, textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento. 
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O capítulo 5 discorre sobre o método de pesquisa utilizado: o estudo de caso. Esse método 
possibilitou averiguar o desempenho dos participantes em relação ao uso dos elementos da 
linguagem visual na elaboração do desenho. A realização dos estudos se deu por meio da 
técnica de observação participante. Neste capítulo, são detalhadas as duas etapas da pesquisa 
de campo. A primeira foi chamada de etapa preparatória, que teve como objetivo levantar 
dados de desenho de crianças videntes a respeito de elementos da linguagem visual; e na 
etapa principal foram realizados os estudos de casos com crianças e adolescentes cegos 
congênitos, a fim de se obter dados sobre o ensino de desenho e o uso de elementos da 
linguagem visual.  

Os capítulos 6, 7, 8 e 9 apresentam os estudos de casos realizados, sendo que o primeiro foi 
da participante A. A. S., de 6 anos de idade, sexo feminino, que frequentava o 1º ano do Ensino 
Fundamental 1. O estudo de caso 2 apresenta a participante J. A. D., de 10 anos, sexo feminino, 
que estudava no 3º ano do Ensino Fundamental 1. O estudo de caso 3 refere-se à participante 
A. S. V., de 14 anos, sexo feminino, que cursava o 9º ano do Ensino Fundamental 2. Finalmente, 
o estudo de caso 4 comenta a respeito do participante R. S. B., 16 anos, sexo masculino, que
estava no 3º ano do Ensino Médio.

O capítulo 10 apresenta a análise de dados sobre elementos da linguagem visual abordados 
na pesquisa.  

O capítulo 11 expõe as considerações finais sobre o processo de ensino de desenho, o método 
de pesquisa, os materiais didáticos, os elementos da linguagem visual e deficiência visual, 
além de outras contribuições da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 

Como esse campo de pesquisa ainda foi pouco explorado, acredita-se que os resultados 
obtidos nesta investigação poderão contribuir para futuras discussões sobre o ensino da 
linguagem gráfica para crianças cegas, motivadas tanto pela função comunicacional do 
desenho quanto por questões relacionadas à educação inclusiva.   
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1. Capítulo 1 - Elementos da
linguagem visual

A intenção deste capítulo é apresentar abordagens sobre elementos da linguagem visual, 
mais especificamente sobre ponto, linha, forma, textura, escala e tamanho, direção e 
movimento, como também alguns aspectos comunicacionais do desenho. A opção por 
estudar esses elementos se deu em função da sua importância no ensino de desenho para 
crianças cegas, principalmente o ponto, a linha e a forma, conforme verificado em estudo4 
anterior (PIEKAS, 2010) e em outras investigações 5 , como também da proposta do livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva - animais (DUARTE; PIEKAS, 2013).  

1.1. A linguagem visual 

A comunicação é inerente aos seres vivos que dela se apropriam para a sua integração, 
intercâmbio de ideias e desenvolvimento, partilhando informações e utilizando para isso 
diferentes linguagens. Nessa perspectiva, pode-se dizer que, além do uso da palavra 
articulada, oral ou escrita, um dos meios mais utilizados como meio de expressão, também 
outros sistemas que se utilizam de signos podem ser percebidos pelos órgãos dos sentidos, 
como a linguagem visual, a linguagem auditiva ou mesmo a linguagem tátil (COUTO, 2000). 
Para o autor, 

[...] nos comunicamos também através da leitura e/ou produção de formas, 
volumes, massas, interações de linhas, traços, cores... de que nos 
comunicamos e nos orientamos por gráficos, sinais, setas, números, 
luzes...objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro, tato...através do 
olhar, do sentir e do apalpar (COUTO, 2000, p. 11). 

A linguagem visual, por sua vez, articula conceitos e abrange um conjunto de signos 
fundamental para a comunicação entre as pessoas e a representação do mundo por meio da 
imagem. Sob o enfoque da pesquisa realizada por Couto 6  (2000, p. 11), a imagem é 
geralmente apreciada de forma global, entretanto, as partes da imagem e a maneira como se 
articulam entre si merecem ser observadas e analisadas, ressaltando a importância da 
alfabetização visual para que se ampliem as possibilidades de uma leitura e de uma produção 
enquanto “prática significante, isto é, prática de produção de sentido”. De acordo com o autor, 
o ensino e a aprendizagem da linguagem visual são relevantes no universo escolar da criança,

4 Neste estudo, intitulado A desconstrução do esquema gráfico aplicado ao ensino de desenho para crianças cegas (PIEKAS, 
2010), utilizou-se o ponto, a linha e a forma no ensino de flor, borboleta e árvore.  
5 Duarte (2001a; 2001b; 2003; 2004a; 2004b; 2007a; 2008a; 2008b; 2008c; 2009a; 2011); Duarte e Klug (2005); Duarte e Valente 
(2005). 
6 Ronan Cardoso Couto, professor da Escola Guignard, da Universidade Federal de Minas Gerais, atua na área de artes plásticas, 
arte contemporânea e ensino da arte.  
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seja na elaboração de desenhos ou para a compreensão da imagem, considerando-se que 
este entendimento nem sempre acontece de maneira imediata. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Dondis 7  (2007, p. 2) se aprofunda na importância da 
alfabetização visual, para que não aconteça simplesmente “uma reprodução mecânica do 
meio ambiente”, e sim uma elaboração consciente da imagem, de acordo com o seu 
propósito. Essa autora discorre também sobre o alfabetismo verbal, a fim de compará-lo à 
importância de aprender a elaborar e a “ler” uma imagem.  

A partir desses argumentos, Dondis (2007) propõe uma abordagem sobre a sintaxe visual na 
criação da composição. Para ela, é importante conhecer os elementos visuais básicos para 
elaborar mensagens compreensíveis. Pode-se dizer que “saber visualizar” contribui para a 
formação de imagens mentais, imprescindíveis para que a imaginação do ser humano possa 
conceituar, solucionar problemas e criar novos caminhos (DONDIS, 2007). Ainda nesse 
cenário, Brent e Marjorie Wilson8, em seus estudos sobre o desenho da criança, comparam o 
aprendizado da palavra ao aprendizado do desenho. Para eles, o desenho de um objeto não 
é uma representação dele, mas sim um signo, ou melhor, um signo configuracional. Nesse 
aspecto, argumentam que, “aprender a desenhar signos configuracionais é um processo 
muito semelhante ao aprendizado do uso de signos verbais mais do que geralmente se pensa” 
(WILSON; WILSON, 1997, p. 61). Segundo esses pesquisadores, os signos internalizados farão 
parte das configurações mentais da criança, como uma fonte de imagens que permanecerão 
operacionais por toda a sua vida. 

A partir de tais observações, buscou-se abordagens de autores que, de alguma maneira, se 
aproximam do tema desta investigação e que discorrem sobre elementos que constituem o 
desenho e a imagem. Para isso, foram consideradas as contribuições de Dondis, Massironi, 
Wong e Ostrower. Da mesma maneira, Arnheim e Coutinho foram autores que colaboraram 
nesse aporte teórico, principalmente pelas suas questões em relação ao desenvolvimento 
gráfico da criança.  

1.2. Do que se constitui o desenho 

Donis A. Dondis, em seu livro Sintaxe da linguagem visual (2007), apresenta os elementos: 
ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento, de maneira 
didática e precisa, considerando –os como sendo uma “matéria-prima” para rabiscar, esboçar, 
desenhar, pintar, projetar, construir, esculpir ou gesticular, resultando em uma imensa 
variedade de imagens. A autora se orienta nos princípios da teoria da Gestalt9, e um dos 
aspectos dessa teoria sustenta a ideia de que 

7 Donis A. Dondis, designer, professora de Comunicação Social na Boston University School of Public Communication, EUA.  
8 Brent e Marjorie Wilson são professores na Penn State University, EUA, na área de arte-educação. 
9 Segundo Arnheim (1997, p. 12), “a palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou forma tem sido 
aplicada desde o início do nosso século a um conjunto de princípios científicos extraídos principalmente de experimentos de 
percepção sensorial”. Conforme Engelmann, “o substantivo alemão ‘Gestalt’, desde a época de Goethe, apresenta dois significados 
diferentes: (1) a forma; (2) uma entidade concreta que possui entre seus vários atributos a forma. É por isso que a tradução da 
palavra ‘Gestalt’ não se acha nas outras línguas e a melhor maneira encontrada pelos próprios gestaltistas ao escrever em idiomas 
diferentes é simplesmente mantê-la” (ENGELMANN; KÖHLER apud ENGELMANN, 2002, p. 2). 
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Se reconheça que o sistema como um todo é formado por partes 
interatuantes, que podem ser isoladas e vistas como inteiramente 
independentes, e depois reunidas no todo. É impossível modificar qualquer 
unidade do sistema sem que, com isso, se modifique também o todo 
(DONDIS, 2007, p. 51). 

Para exemplificar, pode-se citar o desenho a seguir, no qual a forma resultante não é vista 
como um conjunto de pontos alinhados, mas sim como uma “seta”. 

Figura 1: Imagem baseada em Dondis (2007). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Dondis (2007) ressalta a necessidade de se conhecer os elementos de maneira individualizada, 
a fim de poder compreender melhor as suas qualidades específicas, antes de analisar a 
estrutura de uma linguagem visual como um todo. 

No livro Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos, Manfredo Massironi10 
(1982) apresenta componentes estruturais do desenho, em especial do traço e da superfície, 
indicando fontes históricas de representação que se utilizaram dessa técnica. Além disso, 
apresenta análises sobre o desenho enquanto veículo para reflexão e comunicação, além de 
abordar processos de percepção das imagens, a partir da psicologia, e sobre a produção de 
signos, sob o enfoque da semiótica. Para o autor, a articulação que o desenho alcança merece 
estudos mais aprofundados, como o uso de elementos primários e secundários e como estes 
se incorporam e interagem até chegarem em um todo. Conforme Massironi (1982, p. 24), “[...] 
torna-se necessário procurar desmontar o desenho nos seus componentes elementares e 
determinar os efeitos das interações entre esses mesmos componentes”. Segundo ele, os 
elementos primários, ou seja, os tipos de traços gráficos, posição destes no plano de 
representação e a finalidade imediata de informação que pretendem alcançar, e os elementos 
secundários, aqueles relativos ao lugar, tempo, cultura e estilo pessoal de quem os produziu, 
são assim caracterizados apenas a título de estudo, pois não existem de maneira 
independente (MASSIRONI, 1982). 

Por sua vez, Wucius Wong 11 , em Princípios da forma e do desenho (2001), segue um 
pensamento sistemático, usando termos precisos e concretos. De acordo com o autor, “há 
inúmeras maneiras de interpretar a linguagem visual. Diversamente da linguagem falada ou 
escrita, cujas regras gramaticais são mais ou menos estabelecidas, a linguagem visual não tem 
nenhuma lei evidente” (WONG, 2001, p. 41). Na opinião de Wong, os elementos de desenho 
são fundamentais para a existência de qualquer imagem e, individualmente, podem parecer 

10 Manfredo Massironi, professor e arquiteto italiano, foi um dos cofundadores do Grupo N, núcleo de arte programada e cinética, 
na busca de uma nova definição de arte que incorpora pintura, escultura, arquitetura e produtos industriais. 
11  Wucius Wong, teórico do design, pintor, crítico, escritor. Foi professor da The Hong Kong Polytechnic University School 
of Design. 
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abstratos, mas ganham sentido quando estão em conjunto. Eles podem ser divididos em 
quatro grupos: elementos conceituais (ponto, linha, plano e volume); elementos visuais 
(formato, tamanho, cor e textura); elementos relacionais (direção, posição, espaço e 
gravidade) e elementos práticos (representação, significado e função). 

Fayga Ostrower12 analisa os elementos visuais em seu livro Universos da arte (1983), com uma 
abordagem sobre a expressividade do traçado ou da mancha em relação ao espaço da 
imagem. Para Ostrower, a estrutura de uma imagem é constituída por um “vocabulário visual” 
composto de linhas, superfície, volume, luz e cor, indicando esses cinco elementos como 
suficientes para serem utilizados em toda a linguagem plástica, assumindo dimensões 
específicas dentro da organização espacial, ao serem articuladas entre si (OSTROWER, 1983, 
p. 18).

Em Arte e percepção visual (1997), Rudolf Arnheim 13 analisa os princípios da Gestalt (ou 
psicologia da forma), ampliando-os para um estudo aprofundado no âmbito da arte. A 
proposta do livro compreende estudos sobre o funcionamento da percepção e de como 
unidades (elementos) individuais se agrupam formando um todo. Fazem parte do tema 
questões sobre equilíbrio, configuração, forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, 
movimento, dinâmica e expressão. Vale ressaltar que Arnheim também considerou a maneira 
como as crianças percebem as formas tridimensionais e sua manifestação no espaço, e como 
as representam no plano do desenho, além de como essa maneira de manusear os padrões 
visuais traduz os seus estágios do desenvolvimento cognitivo. Para o autor, a maneira de 
manusear os padrões visuais traduz os estágios do desenvolvimento cognitivo da criança, e 
as primeiras formas de representação gráfica costumam se exteriorizar ainda na idade adulta. 

Nos estudos sobre a produção gráfica da criança, Solange Coutinho 14  interessa-se pelo 
processo, buscando conhecer os elementos usados para compor o desenho. Sendo assim, 
essa autora relata que as menores unidades gráficas de um desenho podem ser chamadas de 
grafemas, como as linhas básicas horizontal, pontiaguda, cruzadas, curva, e as figuras 
geométricas, como o quadrado, o círculo, entre outras. Os grafemas fazem parte do 
componente gráfico, ou seja, das partes identificáveis de um desenho (COUTINHO, 1998; 
COUTINHO; MIRANDA; FORMIGA, 2003; COUTINHO; FERREIRA, 2009). Segundo Coutinho 
(1998), há um longo tempo existe o interesse em saber como as crianças videntes desenham, 
no entanto, foi a partir da década de 1970 que estudos sobre o processo de desenho infantil 
ganharam mais ênfase, procurando demonstrar que o resultado final de um desenho 
depende do processo e dos elementos gráficos utilizados. 

É pertinente dizer que a nomenclatura adotada para esta investigação, ou seja: o ponto, a 
linha, a forma, a textura, a escala, o tamanho, a direção e o movimento, teve como referência 

12 Fayga Ostrower, artista plástica polonesa que viveu no Brasil, gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte e 
professora no Brasil e no exterior, publicou vários livros sobre questões de arte e criação artística. 
13 Rudolf Arnheim, psicólogo na área da percepção e professor na Harvard University. Foi teórico do cinema e da arte, aplicando 
nessas áreas os princípios da Gestalt. 
14 Solange Coutinho, professora da Universidade Federal de Pernambuco, atua nas áreas de design da informação, linguagem de 
desenho, memória gráfica, design para educação, artefatos educacionais e projeto editorial.  



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  33 

Mari Ines Piekas 

a proposta de Dondis (2007), por esta se apresentar de uma maneira didática, sucinta e que 
mais se aproximou do conteúdo da proposta metodológica desta pesquisa.  

O ponto

O ponto é considerado o elemento visual mais simples, entretanto, mesmo sendo uma 
unidade mínima, ele atrai o olhar para o espaço em que está inserido. De acordo com Dondis 
(2007), esse elemento tem grande relevância na composição quando usado como ponto de 
referência para alguma marcação; quando vários pontos, juntos ou espaçados, preenchem a 
área possibilitando variações de tonalidades; ou quando, alinhados, podem sugerir linhas e 
figuras (DONDIS, 2007). Wong (2001, p. 42) considera o ponto15 como elemento conceitual na 
imagem, sendo assim, “[...] indica posição. Não tem comprimento nem largura. Não ocupa 
nenhuma área ou espaço. É o início e fim de uma linha e está onde duas linhas se encontram 
ou se cruzam”. 

A linha

Dondis (2007, p. 56-57) argumenta que a linha é um ponto em movimento. A linha tem 
“flexibilidade e liberdade [...], é decisiva, tem propósito e direção, [...] é o elemento essencial 
do desenho, [...] pode assumir formas muito diversas para expressar uma grande variedade 
de estados de espírito”. Por sua vez, Massironi (1982, p. 24), a partir da teoria de Arnheim, 
apresenta a linha sob três aspectos: “linha-objeto, linha-contorno, traço”. Dessa maneira, a 
linha-objeto pode ser entendida como um sinal gráfico aberto que caracteriza um objeto 
(como exemplo, desenho do tipo “homem palito”). Já a linha-contorno é caracterizada por um 
sinal gráfico fechado, a exemplo do desenho de um quadrado ou da fachada esquemática de 
uma casa, e a linha enquanto traço é definida como “textura”, sendo assim denominada 
quando esse sinal gráfico se repete de maneira regular.   

De acordo com Wong (2001), a linha é também considerada um elemento conceitual, 
representada por uma “linha visível” (a exemplo de quando se desenha uma figura sobre o 
papel). Assim, a trajetória de uma linha será dada a partir de um ponto em movimento, 
conforme também indica Dondis (2007). Para Wong (2001, p. 42), “uma linha tem 
comprimento, mas não tem largura. Tem posição e direção. É limitada por pontos. Forma a 
borda de um plano”. 

Do ponto de vista de Ostrower (1983), a linha nada significa se não estiver dentro de uma 
estrutura espacial. Em conjunto com outros elementos, onde cada qual se caracteriza à sua 
maneira, também a linha assumirá o seu papel na imagem. Na opinião da autora, a linha 
mostra direção, mas também mudança de direção. Isso ocorre na relação das linhas 
horizontais e verticais (estáticas), bem como com diagonais e curvas (dinâmicas). A linha 
indica um movimento visual, e será considerada “rápida” quando nossos olhos a percorrerem 
de uma ponta a outra. É também possível dar intervalos no movimento da linha (como a linha 
tracejada), e quanto mais espaços entre os traços, mais “lento” fica o trajeto. A partir de suas 

15 O ponto, a linha, o plano e o volume são tratados como “elementos conceituais” por Wong (2001, p. 42), pois eles não existem 
na realidade, mesmo que pareçam estar presentes na imagem.  
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reflexões sobre a linha, Ostrower (1983, p. 67) concluiu que ela tem apenas “uma dimensão 
no espaço”, desse modo, o espaço que a linha ocupa “será frágil e de pouca substância”. Não 
importa se são linhas dinâmicas ou estáticas, elas vão caracterizar “transparência, fragilidade, 
ausência de peso [...]”, por outro lado, poderão constituir-se em grande expressividade 
plástica. 

Arnheim (1997) indica que a linha reta tem a vantagem de ser identificada mais rapidamente 
se comparada com linhas irregulares, do mesmo modo que, no caso da criança, a relação entre 
as linhas horizontais e as linhas verticais é aquela que é apreendida por primeiro. Na opinião 
do autor, esse domínio é alcançado pela criança durante a realização de desenhos 
espontâneos, para somente depois começarem a representar as linhas oblíquas, pois, dessa 
maneira “[...] conseguem os conceitos representativos necessários para manusear 
configurações de crescente complexidade”, geralmente observados em desenhos do tipo 
esquemático (ARNHEIM, 1997, p. 160-161). Para esse pesquisador, mesmo a linha reta sendo 
a mais simples, o traçado de linhas curvas ocorre com mais facilidade por questões anatômicas 
de alavanca do braço, da mão e dos dedos. 

A forma 

A forma é considerada por Dondis (2007) como o resultado daquilo que a linha descreve, e 
são três as formas básicas principais: o círculo, o quadrado e o triângulo. Essas formas podem 
ser construídas e descritas de maneira simples e fácil, além de permitir variações e 
combinações infinitas, tanto as formas naturais, quanto aquelas imaginadas pelo homem.  

Em seus estudos, Arnheim (1997) remete-se às primeiras formas gráficas realizadas na 
infância, para então melhor compreender a representação do adulto. Segundo o autor, as 
crianças pequenas, ainda com o controle motor imaturo, costumam fazer linhas em zigue-
zague que muitas vezes não se conectam, entretanto, à medida que crescem, passam a 
representar a forma com linhas e figuras geométricas, não de acordo com a aparência real do 
objeto, e sim desenhando de maneira suficiente para que este objeto seja compreendido 
como tal. Por conseguinte, o tipo característico de desenhos das crianças maiores não estaria 
mais relacionado à questão motora (já que a criança é capaz de fazer linhas e figuras 
geométricas), mas a um conceito representativo do objeto. Como exemplo, Arnheim cita o 
desenho da mão, representado por um círculo (a palma da mão) e linhas raiadas (os dedos). 
Esse seria um conceito visual de mão que se tornaria representativo para o desenho de mãos 
realizado posteriormente, em outras imagens. Para ele, a criança não constrói a sua 
experiência visual a partir de projeções óticas, e sim a partir de um conjunto de percepções 
sensoriais, já que a criança vê, ouve, toca, cheira, enfim, percebe o objeto na sua totalidade. 

O raciocínio de Arnheim pode ser complementado com o conceito de imagem mínima, 
atribuído a Ernest Gombrich (1999) que fala sobre a capacidade da mente humana em 
perceber a estrutura geral do objeto por meio de suas características mais importantes. Desse 
modo, quando desenha, a criança vidente tende a representar basicamente essa estrutura, 
deixando que a sua mente preencha os espaços da figura que não foram desenhados, 
tratando-se, portanto, de uma simplificação da forma (DUARTE, 2004b; 2011). Tendo como 
referência a teoria de Arnheim, Duarte (2011, p. 27) complementa que “o desenho infantil 
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evoca os objetos como um esquema geral de uma categoria. A percepção visual não parte de 
pormenores, mas de generalidades. Rotundidade ou triangularidade, por exemplo, são 
percepções primeiras e fundamentais”. 

Nesse caso, Arnheim (1997) acredita que a criança só distinguirá as diferenças entre triângulos 
após conceituar primeiramente a forma a partir de sua característica fundamental, ou seja, 
para ser triângulo deve conter três lados. O autor enfatiza a importância de se organizar um 
esqueleto estrutural, tendo em vista as características gerais e mais simples da imagem, para 
depois aperfeiçoá-la até se chegar ao resultado final. Nesse processo, a sequência em que a 
imagem é elaborada é fundamental, pois “por necessidade, o trabalho manual humano 
procede em sequência; o que será visto como um todo na obra final, cria-se parte por parte” 
(ARNHEIM, 1997, p. 84). Sobre as formas iniciais da criança vidente, o autor comenta, 

O círculo é a primeira forma organizada que emerge dos rabiscos mais ou 
menos sem controle. [...] O controle motor e visual da criança não apenas 
é insuficiente para produzir forma exata, porém o mais importante é que 
do ponto de vista da criança é desnecessário (ARNHEIM, 1997, p. 165). 

A busca pela forma exata é considerada desnecessária para a criança, considerando-se que as 
suas primeiras configurações são topológicas 16 e não geométricas, pois nesse início de 
atividades gráficas, o mais importante é mostrar, pelo desenho, as propriedades de 
rotundidade ou retidão do objeto, e não as suas medidas e dimensões (PIAGET; INHELDER, 
1948 apud ARNHEIM, 1997). Sob o olhar da criança, a percepção de que uma figura pode se 
destacar de um fundo, do mesmo modo que é possível representar, pelo desenho, um 
objeto17 tridimensional, significam grandes conquistas, e o círculo, nesse processo, é a forma 
mais simples possível de ser realizada, “porque é centralmente simétrica em todas as 
direções” (ARNHEIM, 1997, p. 166). 

Para esse autor, a diferenciação das formas começará a se manifestar quando a criança, por 
exemplo, perceber que a articulação de linhas retas (na horizontal e na vertical) gera figuras 
quadrangulares, e também que há formas circulares e outras triangulares, e assim por diante. 
Arnheim (1997) argumenta, ainda, que o amadurecimento da forma é um processo que 
dependerá também de outros fatores além do desenvolvimento da percepção sensorial, 
como o contexto no qual a criança vive e a sua personalidade. Wilson e Wilson (1997) 
corroboram Arnheim a respeito da importância da influência do contexto na atividade gráfica, 
ao dizer que as crianças desenham a partir da percepção (e imitação) dos desenhos de outras 
pessoas, e isso ocorre porque a forma tridimensional já foi traduzida em forma bidimensional, 
facilitando assim o processo de decodificação. 

Segundo Arnheim (1997), outro momento importante na elaboração da forma diz respeito à 
capacidade da criança em reunir as partes do desenho, a exemplo da figura humana, para 
qual é usado o círculo (cabeça) acrescido de linhas retas verticais (pernas) e horizontais 

16“Quando desenha, a criança [vidente] começa por representar as relações espaciais topológicas para depois construir as relações 
projetivas (com projeções e secções) e euclidianas (proporções e distâncias). A topologia diz respeito às relações de vizinhança, 
de separação, de ordem, de envolvimento, de continuidade e de descontinuidade” (PIAGET e INHELDER, 1978 apud PILLAR, 
1996, p. 46). 
17 Nessa fase, segundo Arnheim (1997), quase todos os objetos são representados por figuras circulares, por exemplo: a figura 
humana, a casa, o automóvel, o livro, etc. 
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(braços), para somente mais tarde inserir linhas oblíquas. Essas práticas, portanto, fazem parte 
de um processo alternado de combinações simples e complexas, e por meio dele a criança vai 
construindo o seu repertório gráfico. É válido ressaltar que não se pode determinar a idade da 
criança em relação à produção de desenhos, pois cada uma tem a sua própria maturação 
cognitiva e mental (ARNHEIM, 1997).  

Sob o ponto de vista de Wong (2001, p. 44), a forma bidimensional tem o caráter de comunicar 
ideias, expressar sentimentos, registrar experiências, podendo ser figurativa ou abstrata. Ao 
se criar, construir ou organizar uma forma, vale considerar que vários fatores estão envolvidos, 
e para isso segue-se determinada “estrutura”.  

A forma, enquanto elemento da linguagem visual, é apresentada pelo autor por meio de nove 
abordagens18, sendo que a “forma enquanto plano” é a que mais se aproxima da presente 
investigação. Para tanto, a forma plana é delimitada por linhas conceituais, e as inter-relações 
dessas linhas é que determinarão os seus variados formatos, dentre eles os geométricos, 
orgânicos, retilíneos, irregulares, feitos à mão e os acidentais. Para Wong (2001), em uma 
composição gráfica, vale observar o comportamento que as formas assumem, ou seja, como 
elas se inter-relacionam, e para isso ele propõe oito tipos de ocorrências19 dessa inter-relação, 
sendo elas: separação, contato, superposição, interpenetração, união, subtração, interseção e 
coincidência. Na concepção do autor,  

Desenhar uma forma pode ser um processo separado de desenhar uma 
composição, embora uma afete consideravelmente a outra. Muitas vezes é 
útil ver uma forma primeiro como elemento isolado e depois como um 
elemento entre outros. Um desenhista deve explorar amplamente as 
numerosas opções para modelar uma forma (WONG, 2001, p. 152). 

Ostrower (1983) refere-se à forma enquanto superfície com duas dimensões, ou seja, a altura 
e a largura. Dentro desse contexto, existem as superfícies fechadas e as superfícies abertas, 
sendo que as primeiras equivalem a um tipo de área na qual as margens indicam que há um 
conteúdo interno, há um contorno, como, por exemplo, um retângulo.  

Nas superfícies abertas, o conteúdo (como pequenos traços ou pontos em um espaço aberto) 
origina-se em um “núcleo estrutural”, e avança na superfície, conferindo-lhe um formato sem 
linha de contorno, entretanto, a mancha resultante expressa um conteúdo, caracterizando-o 
como uma forma (OSTROWER, 1983, p. 73). Segundo a autora, esses conceitos devem ser 
vistos apenas como princípios gerais, pois tanto as formas fechadas quanto as abertas são 
aptas para inúmeras variações compositivas. 

Partindo da análise da forma do objeto tridimensional, Coutinho (1998) concluiu que este é 
constituído por partes, que combinadas entre si formam o objeto como um todo, e isso se 
aplica também à representação bidimensional do objeto, corroborando a proposta de 

18 Wong (2001, p. 45-50) apresenta estas abordagens: 1) forma e os elementos conceituais; 2) forma enquanto ponto; 3) forma 
enquanto linha; 4) forma enquanto plano; 5) forma enquanto volume; 6) formas positivas e negativas; 7) forma e distribuição de 
cor; 8) inter-relações das formas; 9) efeitos espaciais em inter-relações de formas.  
19 Para saber mais, ver Wong (2001, p. 48-49). 
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Arnheim sobre o desenho em sequência, que parte do desenho dos elementos até completar 
a forma. Também do ponto de vista de Miranda e Coutinho (2006),  

Estas partes podem ser identificadas isoladamente, contudo sendo parte 
do “todo” do objeto. Os componentes são graficamente representados no 
desenho e podem ser identificados como uma unidade. Os componentes20 
podem ainda se dividir em subcomponentes que são partes que 
combinadas com outras partes fazem o todo do componente (MIRANDA; 
COUTINHO, 2006, p. 44). 

Por meio de estudos realizados por Coutinho (1998) e Coutinho et al. (2003; 2007), foi 
analisado como as partes do desenho são organizadas, a fim de saber qual sequência de 
componentes gráficos a criança vidente utiliza para construir seu desenho. No estudo da 
sequência, foram observadas as ações e os movimentos sequenciais e não sequenciais 
executados pelas crianças enquanto desenhavam, bem como o conceito de ordem, o qual se 
refere à organização dos componentes e subcomponentes no processo gráfico, ou seja, qual 
componente é desenhado por primeiro e assim por diante. As investigações demonstraram 
que é possível verificar a escolha “do que” as crianças desenham, ou seja, quais componentes 
gráficos são mais representados em desenhos do mesmo objeto. 

A textura gráfica 

A textura gráfica é um elemento da linguagem visual que está relacionado com a 
característica das superfícies dos objetos (pelúcia, algodão, madeira, lixa, metal, vidro, 
borracha, argila, entre outros), e pode ser observada em desenhos, imagens impressas e 
padrões têxteis. Para Dondis (2007), a textura, de um modo geral, pode ser reconhecida por 
meio da visão ou por meio do tato, ou por ambos simultaneamente, como nas texturas da 
natureza.  

Conforme já comentado por Massironi (1982), a linha tipo “traço”, quando se repete sempre 
igual em uma superfície, é denominada de textura e pode ser realizada de várias maneiras, 
como por exemplo, entrecruzada, tracejada e ponteada, criando efeitos na imagem capazes 
de informar qual é o tipo da superfície de determinado material. Para o autor, esse recurso 
gráfico possibilita também diferenciar regiões de uma imagem, a exemplo dos diagramas, 
mapas cartográficos e desenhos técnicos. 

Do ponto de vista de Wong (2001, p. 119), a textura é um elemento visual que remete às 
características de determinada superfície, sendo que muitos dos seus padrões podem ser 
“construídos com unidades de forma minúscula, densamente agrupadas em estruturas 
rígidas ou não, para a decoração da superfície de qualquer forma”. Segundo o autor, as 
texturas são essenciais para caracterizar o objeto no plano bidimensional.  

20 Pode-se dizer que o componente é classificado de acordo com sua característica no desenho. Logo, tomando-se como exemplo 
a representação do abacaxi, tem-se o componente estruturante: corpo do abacaxi; componentes de definição: folhas, células e 
picos; subcomponente: textura das folhas; e não componentes: pé do abacaxi e solo (chão) (COUTINHO et al., 2003). 
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A escala e o tamanho 

O tamanho e o posicionamento do objeto na composição de uma imagem são também 
abordados por Dondis (2007), sendo que a escala entre os desenhos pode ser estabelecida de 
acordo com as suas relações espaciais, em que um desenho pode ser considerado grande 
perante outro desenho, mas também pode ser considerado pequeno em relação ao espaço 
em que se encontra. Citando o francês Le Corbusier, a autora destaca que o próprio tamanho 
do homem é usado como uma medida de escala, tornando-se uma unidade de repetição que 
estabelece a relação de tamanho entre os objetos dentro de uma composição gráfica.  

De acordo com Arnheim, a criança geralmente desenha os itens principais de uma 
composição de tamanhos grandes e semelhantes entre si, a fim de que estes se mantenham 
“em diálogo” na cena e não por falta de habilidades gráficas ou devido a uma observação 
desatenta. Para tanto, uma das estratégias utilizadas por ela é considerar a proximidade de 
tamanho, além de uma distância entre eles, a fim de que se mantenha preservada a sua 
importância na composição. Sendo assim, os itens secundários, portanto, de menor tamanho, 
preencherão as lacunas na imagem. Desenhar utilizando a escala, considerando-se as 
verdadeiras proporções entre os objetos, poderia não transmitir o propósito da 
representação, já que, segundo Arnheim, a percepção da criança não se apoia exclusivamente 
nas medidas reais dos objetos. Consoante o autor, “a forma e a orientação espacial de um 
objeto não enfraquece por uma alteração de tamanho [...]” (ARNHEIM, (1997, p. 186). 

A direção 

Dondis (2007) relata que, para a elaboração das formas básicas, é necessário observar a 
direção que a linha assume, considerando-se que as linhas horizontal e vertical são usadas na 
elaboração do quadrado, as linhas diagonal e horizontal usadas para o triângulo e a linha 
curva para o círculo. Em termos de desenho, todas essas direções são relevantes e cada uma 
delas resultará em um efeito significativo, que depende da intenção de quem desenha. 

Arnheim (1997, p. 169) comenta que, no desenho da criança, por exemplo, linhas que indicam 
direção podem ser observadas em esquemas gráficos como o de “sol”. Porém, as linhas 
raiadas dessa figura21, mesmo que traçadas em várias direções, não fazem parte de um tipo 
de “direção diferenciada”, que tende a ocorrer em um estágio posterior do desenvolvimento 
gráfico da criança, quando os conceitos de rotundidade e de retidão começam a ser 
percebidos por ela. Sobre as primeiras noções de direção da criança, esse autor complementa: 

21 Dentro desse princípio, outras figuras com aspecto semelhante podem fazer parte desse “design livre”, como “uma flor, uma 
árvore com folhas, o cocar de um índio, um lago ladeado de plantas, uma árvore com galhos, uma cabeça com cabelo, a mão com 
dedos […]” (ARNHEIM, 1997, p. 169). 
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A linha reta introduz extensão linear no espaço e desse modo a noção de 
direção. De acordo com a lei da diferenciação22, a primeira relação entre 
direções a ser adquirida é a mais simples, a em ângulo reto. A intersecção 
em ângulo reto representa todas as relações angulares até que a 
obliquidade seja nitidamente dominada e diferenciada daquela em ângulo 
reto. O ângulo reto cria um padrão simétrico e por isso é o mais simples, 
e é a base para a estrutura da vertical e horizontal, sobre as quais se apoia 
toda a nossa concepção de espaço (ARNHEIM, 1997, p. 174). 

Arnheim observou que a relação horizontal-vertical é a primeira que começa a ser praticada 
pela criança, que gradualmente começa a compor figuras mais elaboradas. As linhas oblíquas, 
como as do telhado de uma casa, serão exercitadas somente mais tarde, a partir de seu 
amadurecimento motor e cognitivo. 

Para o autor, “a obliquidade é sempre percebida como um desvio, daí seu caráter fortemente 
dinâmico. Ela [a criança] introduz no meio visual a diferença vital entre configurações estáticas 
e dinâmicas, ainda não diferenciadas na primeira fase” (ARNHEIM,1997, p. 177). 

O movimento 

Dondis destaca o movimento como um dos elementos que muitas vezes não é percebido na 
imagem, e mais, no caso de imagens estáticas (como nos desenhos no papel), o movimento 
pode ser difícil de ser representado. Por outro lado, mesmo ao olhar uma imagem estática, “o 
olho se move em resposta ao processo inconsciente de mediação e equilíbrio através do ‘eixo 
sentido’ e das preferências esquerda-direita e alto-baixo” (DONDIS, 2007, p. 81). Sendo assim, 
é possível usar recursos na imagem que indicam movimento, como linhas contínuas ou 
onduladas que seguem determinado percurso no espaço gráfico.  

Em relação ao desenho da criança, Arnheim (1997) indica que o seu desenvolvimento gráfico 
está intimamente relacionado ao mundo exterior, do qual vem grande quantidade de 
estímulos, a considerar as relações direcionais e situações em que objetos e pessoas se 
alternam constantemente entre posições estáticas e em movimento. 

O movimento é de importância tão vital para a criança que ela tem grande 
prazer em fazer com que as coisas se movimentem visivelmente em seus 
desenhos. [...] As relações oblíquas são aplicadas gradualmente a tudo 
que a criança desenha. Elas ajudam a tornar sua representação mais rica, 
mais vívida, mais verossímel e mais específica (ARNHEIM, 1997, p. 178). 

Ao dominar a representação utilizando linhas oblíquas, a criança avança da simples 
combinação de elementos básicos para estruturas mais complexas, passando a representar 
com mais facilidade figuras do tipo: girafas caminhando e com pescoço inclinado, pessoas 
sentadas, subindo em árvores ou pegando objetos do chão (ARNHEIM, 1997). 

Por sua vez, Ostrower (1983) menciona o “movimento visual” a partir da dinâmica das linhas 
no espaço gráfico. As margens existentes no plano, nas direções horizontal e vertical, 

22 A lei da diferenciação é exemplificada por Arnheim (1997, p. 171): “[...] o círculo, sendo a mais simples de todas as formas 
possíveis, representa todas elas até que se diferenciem”. 
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promovem certa estabilidade desse movimento. Sendo assim, a autora considera a direção 
horizontal como “estática”, pois ela é percebida “[...] como posição deitada, dando a ideia de 
sono, repouso, morte, calma, sempre uma ideia de imobilidade e ausência de movimento” 
(OSTROWER, 1983, p. 141). Do mesmo modo, a direção vertical também será considerada 
como “estática”, já que também é imóvel, podendo-se dizer que equivale à posição em pé, 
característica do ser humano parado. Desse modo, todas as outras direções, sejam elas 
“diagonais, curvas e espirais, são consideradas dinâmicas, potencialmente instáveis e 
carregadas de maior movimento visual” (OSTROWER, 1983, p. 38. Grifos da autora). Portanto, 
as qualidades estáticas e dinâmicas da imagem, responsáveis pelo seu movimento visual, é 
que vão determinar a sua expressividade. 

Vale comentar que Wassily Kandinsky23 foi um dos pioneiros nesse assunto, sobre o qual 
resultou o livro Ponto e linha sobre o plano (1997), escrito na época em que ele era professor 
da Bauhaus24. O texto do livro foi organizado de maneira ordenada e didática, abordando os 
elementos da linguagem plástica, questões da abstração da imagem e suas conexões, 
baseadas nas suas reflexões teóricas e experiências práticas.  

Esse professor-artista buscava a essência da arte na abstração por meio da síntese da forma, 
pois, para ele, a arte figurativa “esgota-se na representação da realidade exterior, e é incapaz 
de demonstrar uma visão interior” (WICK, 1989, p. 260). Nesse contexto, surge em Kandinsky 
a preocupação em pesquisar os elementos da arte, ou seja, a natureza do material das obras 
artísticas, no âmbito da “ciência da arte”, mas, antes de tudo, era necessário “distinguir dos 
outros elementos os elementos básicos (o ponto e a linha), isto é, aqueles sem os quais 
nenhuma obra pode nascer neste ou naquele domínio da arte” (KANDINSKY, 1997, p. 30). Sem 
dúvida, a contribuição desse pesquisador foi de grande relevância para a área, entretanto, 
sem a pretensão de esgotar esse assunto, optou-se por autores mais contemporâneos, 
mesmo porque Kandinsky é referenciado no conjunto teórico abordado. 

Diante do referencial consultado, observou-se que as abordagens têm aspectos em comum, 
ao tratarem os elementos da linguagem visual como essenciais para a elaboração da imagem, 
e que conforme esses elementos são combinados no espaço gráfico é que se chegará a 
determinado resultado. Vale ressaltar que a “forma” foi o elemento mais considerado neste 
levantamento teórico, já que o seu estudo esteve presente na proposta metodológica 
utilizada na maioria dos encontros com as crianças e adolescentes cegos. Também é 
pertinente observar que o tipo de forma abordado nesta investigação advém dos esquemas 
gráficos infantis, considerados desenhos comunicacionais (DARRAS, 1996; 2003a; DUARTE, 
2004a), os quais serviram de base para a elaboração de pictogramas para educação inclusiva 
(DUARTE; PIEKAS, 2013). 

23 Wassily Kandinsky, nascido na Rússia, foi professor da Bauhaus e precursor da pintura abstrata. 
24 Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda na Alemanha, entre os anos 1919 a 1933.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Design
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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1.3. Aspectos comunicacionais do desenho 
infantil 

A função comunicacional do desenho é considerada como sendo uma de suas maiores 
propriedades, como uma linguagem que a criança utiliza para se comunicar com os outros 
sujeitos da cultura, pois a sua representação gráfica é um recurso tão importante para o seu 
desenvolvimento quanto a fala e a escrita (DARRAS; KINDLER, 1997 apud DUARTE, 2007b). 
Complementa Oliveira 25  (1993), a partir de Vygotsky, que o percurso do desenho para a 
criança não é individual, mas um processo inserido na cultura, atuando como um signo 
mediador que representa conteúdos determinados, assim, para Vygotsky (2009), esse 
desenvolvimento depende do quanto a criança se apropria dessa cultura. Do ponto de vista 
cognitivo, Duarte26 indica que, quando uma experiência gráfica é internalizada, “[...] torna-se 
mais forte e acessível na mente do sujeito que a realiza e pode ser mais facilmente evocada e 
comunicada” (DUARTE, 2011, p. 174). Também para Massironi (1982), muitos são os 
resultados cognitivos que advêm do desenho, pois este se articula em uma variedade de 
processos mentais, a fim de suprir as mais variadas formas de expressão e comunicação. Esses 
processos mentais podem ser comparados aos programas27 de desenho, comentados por 
Wilson e Wilson (1997), que são organizados por signos configuracionais. Na opinião de 
Pillar 28  (1996), a criança, durante a realização do desenho, inter-relaciona dois tipos de 
conhecimentos, aquele relacionado à objetividade e aquele que envolve a imaginação. Nesse 
processo, ela vai se apropriando das convenções gráficas, ao mesmo tempo em que se 
desenvolve nessa linguagem. Conforme esses pesquisadores, as crianças, após os 8 ou 9 anos 
de idade, começam a internalizar as convenções usadas no universo artístico, e isso se dá por 
meio da imitação de outros desenhos, ou seja, dos modelos existentes no seu contexto de 
vida. Assim, para os autores, se não existissem modelos para imitar, pouco ou nada haveria na 
produção desses signos pelas crianças. Sob o ponto de vista de Duarte, 

Pesquisas mais atuais (DARRAS, 1996) evidenciam uma outra modalidade 
de desenho, entrelaçam o ato de desenhar ao diálogo humano, à 
necessidade de comunicação. Trata-se aqui da comunicação sígnica, 
aquela cujas regras seguem uma determinada “lei” que dirige, especifica 
um sentido, permitindo assim a leitura exata, pelo outro (o receptor), da 
fala de um “primeiro” (o emissor) na relação dialógica (DARRAS,1996 
apud DUARTE, 2004a, p. 111). 

25 Marta Kohl de Oliveira, professora da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de educação, com ênfase em 
psicologia educacional. 
26 Maria Lúcia Batezat Duarte foi professora na Universidade do Estado de Santa Catarina, atuando na área de ensino de artes 
visuais. Realizou investigações no âmbito do desenho infantil e ensino de desenho para crianças cegas. 
27 Sobre isso, Wilson e Wilson (1997, p. 62) comentam que “a dimensão da mente como programadora é a fonte de sinais contendo 
noções generalizadas a respeito da forma como os desenhos devem parecer. Quando o sinal é mandado pelo programador ao 
computador (cérebro), ordenando que um objeto em particular seja desenhado, um equipamento de funções hierarquicamente 
organizado é colocado em ação”. 
28 Analice Dutra Pillar é professora da Faculdade de Educação da UFRS, nas áreas de educação e de artes, com ênfase no ensino 
de artes visuais. 
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Tendo por base a semiótica cognitiva 29  como fundamento para suas pesquisas, as 
observações sobre o traçado gráfico das crianças levaram Darras 30  (1996 apud DUARTE, 
2004a) a indicar uma nova denominação para esse tipo de desenho, o iconotipo: um modelo 
de representação do objeto e resultado de uma prática intensa do mesmo desenho, 
elaborado no chamado período figurativo da criança. Vale dizer que essa grande 
produtividade está na busca por uma linguagem de desenho que seja compreendida no meio 
em que vive, e isso faz com que a criança trabalhe arduamente (DARRAS, 2003b). Desse modo, 
o iconotipo passa a fazer parte de um sistema comum de sinais, um tipo de vocabulário de
imagem para ser compartilhado no seu contexto. O autor ainda destaca que esses desenhos
simplificados realizados por crianças, adolescentes e adultos não artistas são variados 31 e
podem ser classificados como pertencentes ao nível de base.

Segundo Darras (2003b) e Darras e Duarte (2007), são observados aspectos comunicacionais 
nos desenhos que a criança realiza com seus pares na escola, e também com os adultos, 
geralmente envolvidos em diálogos e brincadeiras, desse modo, “insistimos na abordagem 
global desta atividade porque para nós o desenho não está separado de seu ambiente de ação 
e de comunicação” (DARRAS; DUARTE, 2007, p. 54)32. 

Em sua pesquisa, Duarte aprofunda questões sobre o desenho infantil e a linguagem de 
desenho, considerando-os como fundamentais nos processos cognitivos e de comunicação, 
logo, para a pesquisadora, “[...] o desenho, na infância, é um forte recurso cognitivo de 
reconhecimento, classificação e identificação dos objetos do mundo” (DUARTE, 2008d, p. 
1.284). Com o pressuposto de que a criança vidente desenha para conhecer o seu ambiente, 
e que os esquemas gráficos que ela desenha são como representantes dos objetos do mundo, 
a autora se volta principalmente para fundamentos teóricos33 direcionados para um tipo de 
concepção que sugere pensar em novos parâmetros para o desenho infantil. 

Wilson e Wilson (1997), sobre a influência das imagens bidimensionais na ação de desenhar. 
Ainda nesse contexto, Formiga e Coutinho (2004) indicam que o desenho deve ser uma forma 
de comunicação legitimada para que se promova o desenvolvimento dessa linguagem, seja 
de crianças, adultos e também educadores, pois estes “não são apenas usuários dos sistemas 
informacionais pictóricos (e verbais), mas, e principalmente, originadores dos mesmos – no 
ambiente escolar” (FORMIGA; COUTINHO, 2004, p. 71). 

Como demonstra Darras (1998), a atividade gráfica na infância é muito intensa e os esquemas 
produzidos pelas crianças têm características simplificadas, generalizantes e neutras. Essa 
produção abundante acaba gerando um tipo de memória para os desenhos que são mais 

29 A semiótica cognitiva, segundo Fastrez (2003), refere-se a um conjunto de pesquisas que trata das relações entre os processos 
cognitivos e os sistemas semióticos.  
30 Bernard Darras é professor de semiótica e metodologia de pesquisa na Universidade de Paris 1– Pantheon - Sorbonne, em 
Paris.  
31 Nessa variação de desenhos podem ser observados: jogos, narrativas, mapas e plantas, ilustrações, cartazes, histórias em 
quadrinho, uma grande variedade de sinais, além dos trabalhos desenvolvidos na escola, como na disciplina de arte-educação. 
(DARRAS, 2003b). 
32 “Nous insistons sur cette approche écologique, on constate que le plus souvent les pratiques graphiques sont liées á des 
moments de communication” (DARRAS; DUARTE, 2007, p. 54, tradução nossa).  
33 Fundamentos advindos da psicologia cognitiva (E. Rosch; J. F. Richard), da neurociência (A. Damásio; A. Rocha; O. Sacks) da 
semiótica cognitiva dialógica (B. Darras), da filosofia (G. H. Luquet), da história da arte e da psicologia (R. Arnheim; E. Gombrich). 
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representados. Conforme observado, os esquemas gráficos são produzidos de maneira 
semelhante em várias partes do mundo, constituindo um tipo de desenho encontrado nos 
registros do homem primitivo e em sociedades tradicionais e pré-industriais (DARRAS; 
DUARTE, 2007; COUTINHO; MIRANDA; FORMIGA, 2003; COUTINHO; FERREIRA, 2009).  

De acordo com Darras (2003b) e Darras e Duarte (2007), a familiaridade e a semelhança entre 
os esquemas gráficos de crianças, adolescentes e adultos não artistas estão relacionadas à 
maneira como o cérebro elabora as informações e as organiza em categorias34. Esse processo 
intelectual de redução e generalização da grande diversidade de objetos e situações do 
entorno da criança é fundamental para que haja maior memorização e reconhecimento dessa 
variedade (DARRAS, 1996). Nesse contexto, o autor investiga o processo de produção de 
desenhos da criança e do adulto não artista, tendo como base teórica estudos provenientes 
da psicologia cognitiva35, a partir da proposta de Eleanor Rosch36 sobre categorias cognitivas, 
na qual os componentes linguísticos podem ser divididos em três níveis de abstração: 1) nível 
superordenado; 2) nível de base; e 3) nível subordenado (DARRAS,1998). A partir disso, esse 
pesquisador apresenta sua proposta para os níveis de abstração no âmbito do desenho, como 
pode ser visualizado abaixo. 

NÍVEL SUPERORDENADO 

Apresenta grande abstração, poucas 
propriedades figurativas, alto grau de 

generalização, é o esqueleto semântico do 
objeto.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

NÍVEL DE BASE 

Apresenta propriedades figurativas gerais, 
simplificadas e neutras, muito usado na 

comunicação cotidiana.  
Fonte: LabDIA 

NÍVEL SUBORDENADO 

Apresenta propriedades figurativas 
memorizadas, sem grande abstração e 

particularidades do objeto. 
Fonte:<https://www.template.net/design-

templates/drawings/fish-drawing/> 

Figura 2: Exemplares dos níveis de abstração, baseado em Darras (1998). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

De acordo com Darras (1998), é o nível de base que contempla a maior produção de desenhos 
com atributos comunicacionais. Para o autor, 

34 De acordo com Duarte, a partir de estudos de Rosch, “[...] uma categoria é uma reunião de objetos considerados equivalentes, 
similares, tendo como princípios: a) reunir o máximo de informação com o mínimo de esforço cognitivo (princípio da economia 
cognitiva); e, b) a informação veiculada é eficaz porque o mundo perceptivo chega até nós de modo estruturado e sistematizado 
muito mais do que de modo arbitrário ou aleatório” (DUARTE, 2008d, p.1.286). 
35 Para Fialho e Guimarães, “a psicologia cognitiva – área da psicologia que estuda a cognição – investiga os processos mentais 
que, supostamente, condicionam e definem o comportamento. Esta área de investigação cobre diversos domínios, examinando 
questões sobre a memória de trabalho e memória de longa duração, atenção, percepção, conhecimento e representação, 
raciocínio, aprendizagem, criatividade e resolução de problemas” (FIALHO, 2004; GUIMARÃES, 2004a, 2004b apud BRISOLARA, 
2008, p. 28). 
36 Eleanor Rosch é professora de psicologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, na área da psicologia cognitiva. 

https://www.template.net/design-templates/drawings/fish-drawing/
https://www.template.net/design-templates/drawings/fish-drawing/
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O nível de base é o nível de abstração cujos elementos têm ainda em 
comum um número importante de propriedades. Este nível de abstração é 
privilegiado porque ele funciona como um resumo cognitivo dos atributos 
mais distintivos, mas é também o nível mais frequentemente solicitado. Em 
geral, as palavras que dele são originadas são as mais curtas, e segundo 
nossa hipótese, as imagens gráficas que dele são originadas são as mais 
simples e destinadas à comunicação e à repetição. Tanto as palavras como 
as imagens derivadas do nível de base são apreendidas mais rapidamente 
e são utilizadas mais frequentemente do que as que vêm de outros níveis 
de abstração (DARRAS, 1998, p. 8-9)37. 

Os esquemas gráficos a seguir foram realizados por crianças entre 8 e 11 anos de idade, e 
podem exemplificar os apontamentos teóricos de Darras (1998) sobre as características 
generalizantes, simplificadas e neutras do desenho do nível de base. 

Figura 3: Esquemas gráficos de peixe, considerados como pertencentes ao nível de base, realizados por crianças 
videntes de 8 a 11 anos de idade. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na opinião de Duarte (2007b), não existem estudos significativos sobre a passagem do 
desenho espontâneo e autônomo (geralmente na faixa etária que vai até os 5 ou 6 anos) para 
o desenho mais rígido, repetitivo, automatizado e com características muito semelhantes
entre si, observados em crianças da faixa etária subsequente. Assim, de acordo com a autora,

[...] o desenho de esquemas gráficos possui acima de tudo uma função 
comunicacional, e verificamos que esses desenhos, exatamente por seu 
esquematismo generalizante, cumprem perfeitamente a tarefa de 
comunicar [...], podemos compreender a característica de “economia 
cognitiva” que esses desenhos asseveram. Isto é, eles são capazes de 
possibilitar uma apresentação (representação) do objeto com um trabalho 
mental mínimo (DUARTE, 2007b, p. 9).  

Em relação à produção gráfica da criança, Duarte e Piekas (2013, p. 38), a partir dos estudos 
de Duarte (2011), indicam que, além de suas capacidades cognitivas e de percepção visual, é 
importante também considerar a capacidade motora no “uso de formas regulares, simples e 
simétricas para indicar os componentes essenciais e definidores dos objetos [...]”. Vale 
ressaltar que, no âmbito da invisualidade, Darras e Duarte (2007) evidenciam que é no nível 
de base que o ensino e a aprendizagem de desenho pelas pessoas cegas pode alcançar 
resultados positivos, e isso será comentado com mais ênfase no capítulo seguinte. 

37 Tradução de Maria Lúcia Batezat Duarte. 
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2. Capítulo 2 - Aspectos sobre a
leitura e elaboração de desenhos
táteis

Este capítulo busca refletir sobre desenhos táteis e deficiência visual, incluindo aspectos sobre 
leitura tátil38 e elaboração de desenhos, a partir do ponto de vista de autores da psicologia, 
semiótica, design e artes visuais. Vale ressaltar que, diante da amplitude do assunto, elaborou-
se o texto de modo direcionado ao tema desta tese, e que questões sobre percepção tátil de 
objetos tridimensionais, mesmo sendo consideradas fundamentais no processo de ensino e 
aprendizagem de desenho, não foram aprofundadas em função do enfoque proposto. 

2.1. Leitura de desenhos táteis 

Investigações sobre a relação entre a percepção visual e a percepção tátil vêm sendo 
realizadas há longo tempo e colaboram com informações fundamentais para estudos da 
imagem tátil. Pensadores como Diderot, Descartes, Galdelman e Merleau-Ponty já 
procuravam entender as interconexões entre esses dois sentidos, e atualmente dados 
científicos comprovam “a existência de um processamento cooperativo sensorial [...]” 
(SANTOS, 2015, p. 38), conduzindo a reflexões que antes se concentravam nos sistemas 
perceptivos tátil e visual, e que, agora estão mais voltados para os sistemas háptico39 e visual. 
De acordo com a definição de Batista, o sistema háptico ou tato ativo 

[...] difere do tato passivo na medida em que, além de envolver os 
receptores da pele, também envolve a excitação correspondente aos 
receptores dos músculos e dos tendões, captando a informação 
articulatória, motora e de equilíbrio. Trata-se de uma exploração 
sistemática dos objetos, de forma parecida à exploração visual realizada 
pelo vidente, e que precisa ser desenvolvida, pois não se desenvolve 
“naturalmente” no cego (OCHAÍTA; ROSA, 1995 apud BATISTA, 1998, 
p. 221).

No livro Disminuidos visuales y aprendizagem – enfoque evolutivo (1978), Natalie Barraga40 fala 
a respeito da aprendizagem sensorial da criança cega congênita, enfatizando que a 
interiorização e o armazenamento dos estímulos recebidos pelos sentidos sensoriais se 

38 O termo leitura tátil será utilizado quando se tratar da observação dos desenhos em linha de relevo, utilizando-se as mãos e os 
dedos. Entende-se, nesse caso, como “leitura” o fato de identificar e nomear os elementos que compõem a imagem, como, por 
exemplo, o pictograma da girafa, composto por linhas verticais paralelas que formam o pescoço e as pernas, o corpo é formado 
por uma figura oval, e assim por diante. Essa leitura do desenho pode ser comparada à leitura da palavra, conforme indica 
Więckowska (2003). 
39 Segundo Hatwell (2003 apud DUARTE; VALENTE, 2005), o termo “háptico” foi cunhado por Revesz (1950) no âmbito da 
psicologia. 
40 Natalie Barraga, nascida na Espanha, doutora em Educação e professora na Universidade do Texas, foi precursora de programas 
de estimulação e reabilitação visual. 
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apresentam como um modelo correspondente ao meio em que esta criança vive, e 
determinam o que ela conhece acerca do mundo e de si mesma. Uma vez recebidos, os 
estímulos são interpretados, combinados e conservados no cérebro, os quais são ordenados 
na medida em que a criança adquire a linguagem. A linguagem, segundo a autora, pode 
facilitar a integração das percepções sensoriais, no aspecto de a criança poder ordenar o 
material armazenado, como também distinguir as semelhanças e as diferenças entre essas 
percepções.  

Assim, para Barraga (1978), que cita um dos conceitos de Piaget a respeito do processo 
cognitivo de assimilação e acomodação, há uma progressão da aprendizagem sensorial em 
relação às informações que a criança recebe pelos sentidos, como, por exemplo, quando faz a 
discriminação entre semelhanças e diferenças de objetos e materiais, identifica-os e nomeia-
os, além de falar de suas utilidades e a que grupo pertencem, demonstrando que atingiu 
etapas importantes no desenvolvimento de suas percepções sensoriais. 

Desse modo, a partir do momento que a criança dá significado, compreende e interpreta a 
informação recebida, poderá utilizá-la na construção de novos conhecimentos. Ainda 
segundo Barraga, após exercícios de leitura tátil de objetos tridimensionais, é aconselhável 
apresentar desenhos bidimensionais desses objetos, elaborados em material que 
proporcione um resultado gráfico possível de ser percebido pelo tato, para tanto, sugere que 
linhas em relevo, curvas e formas simétricas básicas sejam introduzidas gradativamente, 
fazendo com que a criança faça associações com os objetos tridimensionais analisados 
tatilmente. Gerber e Griffin (1982) corroboram Barraga, indicando que: 

Os componentes mais importantes do conceito e reconhecimento da forma 
são a clareza e a simplicidade do desenho e exploração ativa do objeto. 
Inicialmente deve-se ensinar às crianças cegas formas simples, de 
tamanho pequeno, que elas possam segurar com as mãos, tais como uma 
bola ou um cubo. Mais tarde, esses mesmos objetos devem ser ensinados 
em tamanho maior, o que talvez necessite que as crianças se movam em 
torno do objeto para explorar sua forma. [...] Quando as crianças cegas 
já conhecem bem as formas de natureza tridimensional, devem ser 
apresentadas a objetos bidimensionais (GERBER; GRIFFIN, 1982, s. p.). 

No âmbito da imagem tátil, um dos mais antigos registros é de um material de 1900, realizado 
por Just i Valenti, com desenhos por pontos de relevo, que se encontra no Museu Tiflológico 
da ONCE 41 (CORREA SILVA, 2011). Segundo Correa Silva 42, diversos materiais gráficos em 
relevo foram elaborados desde então e reúnem variados tipos de técnicas, formas, estilos e 
função didática. Por outro lado, a autora comenta sobre o domínio da cultura visual em nossa 
sociedade, e do esforço feito pelas pessoas com deficiência visual para compreender as 
mensagens codificadas sem ter recebido uma preparação para isso. 

Para Correa Silva (2011), as crianças videntes, desde muito pequenas, recebem estímulos 
visuais constantes, a partir de um simples abrir e fechar de olhos e, no consenso geral, esse 

41 Organização Nacional dos Cegos da Espanha (ONCE). 
42 María del Pilar Correa Silva é diretora da Escola de Desenho na Universidade Tecnológica Metropolitana de Chile. Vencedora 
do Concurso Público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, no Chile, com o livro Imágenes que podemos tocar 
(2011).  
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fato acabou gerando a ideia de que “ver” é inato e próprio do ser humano, já que apreendem 
as imagens do entorno de um modo “natural”. Entretanto, “ver” é um fenômeno cultural que 
implica uma aprendizagem, e a falta de participação de uma maneira mais significativa nesse 
cenário contemporâneo pode comprometer a formação das pessoas sem o sentido 
perceptivo visual (CORREA SILVA, 2011; LIMA, 2001). Ainda nesse mesmo aspecto, a partir dos 
escritos de Oliver Sacks (2006), Duarte (2004a) comenta a respeito de como a criança vidente 
apreende o mundo e constrói o seu repertório visual. Para a autora, 

Ver é uma experiência construída pelos sujeitos ao longo da sua infância 
assim como o aprendizado da fala, no qual os significados das palavras 
da língua materna vão sendo pouco a pouco assimilados e o vocabulário 
ampliado. Aprende-se a ver como se aprende a falar, identificando e 
memorizando cada código, cada elemento, associando similaridade, 
reconhecendo diferenças, delineando sentidos. Como a linguagem, a 
percepção visual é construída pouco a pouco (DUARTE, 2004a, p. 115). 

Na área da educação, Correa Silva (2016) ainda assinala a falta de questionamento nas escolas 
em relação à simples descrição verbal das imagens na aquisição de conhecimento das crianças 
cegas, ou seja, se esse procedimento é eficiente ou não, pois, para a autora, é por meio da 
linguagem e da observação direta que as pessoas formam suas imagens mentais, esquemas 
e mapas cognitivos, e a imagem visual é vista como uma mediadora predominante no 
processo de formação dessas imagens.  

Para tanto, além da descrição verbal, a adaptação das imagens visuais para leitura tátil se 
mostra extremamente relevante nesse processo. Sendo assim, abordagens sobre quais tipos 
de representações gráficas são mais apropriados para pessoas cegas, seja sob enfoque da 
leitura tátil ou do ensino, vêm sendo discutidas, principalmente nas áreas de artes visuais, 
design e psicologia. 

A questão da representação em relevo tem motivado pesquisadores a procurarem entender 
como o “signo visual” pode ser delimitado enquanto signo tátil (CORREA SILVA, 2011, p. 43). 
Entretanto, segundo a autora, mesmo contando com bons materiais adaptados em relevo, 
não existem estudos específicos que indiquem procedimentos para a elaboração de desenhos 
adaptados às pessoas cegas, sequer existe uma terminologia em comum que identifique os 
vários tipos de representações gráficas, salvo para formas geométricas básicas ou signos 
utilizados na música, matemática e em mapas. Nessa perspectiva, Lima e Da Silva (2000), a 
partir de estudos de Lima et al. (2008), propõem que, 

1) se desenvolva [...] uma linguagem própria para a representação
pictórica tangível; 2) que essa linguagem seja ensinada às crianças
portadoras de limitação visual; 3) que o desenho faça parte do cotidiano
da criança cega, como o faz da criança vidente; 4) que se faça pesquisa,
visando à padronização da produção desses desenhos [...] (LIMA; DA
SILVA, 2000, s. p.).

Esses autores indicam a necessidade de estudos que proporcionem o acesso à imagem para 
crianças deficientes visuais e destacam a importância de uma linguagem de desenho 
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compartilhada em um ambiente inclusivo. Lima43 assinala, ao considerar as investigações de 
Lima et al. (2008) e Lima e Da Silva (2000), que, “com o conhecimento de como o vidente 
significa seu mundo através do desenho, poderá o cego representar seu próprio mundo numa 
linguagem partilhada por ambos [...]” (LIMA, 2001, p. 14). Nesse mesmo contexto, Correa Silva 
apresenta um sólido estudo no livro Imágenes que podemos tocar (2011), no qual a autora 
discute aspectos sobre desenhos táteis, seus elementos e atributos no âmbito da deficiência 
visual, quais configurações permitem melhor leitura tátil e como se processam os aspectos 
cognitivos e de interpretação da imagem. Correa Silva (2011) também destaca alguns 
importantes precursores 44 da percepção tátil, dentre eles David Katz, Géza Revesz, James 
Gibson e Aleksander Lúria.  

Por outro lado, segundo Lima e Da Silva (2000), embora várias pesquisas tenham contribuído 
para o conhecimento do sistema háptico, elas apontavam para a ineficiência desse sistema 
em reconhecer padrões táteis. Essa questão foi discutida por outros pesquisadores, como 
Heller (1989, 1991), Millar (1975) e Lima (1998), que questionaram pontos de vista decorrentes 
desses estudos pioneiros, principalmente em relação aos procedimentos usados e à análise 
dos resultados alcançados, valendo ressaltar que esses estudos estiveram mais voltados ao 
tato ativo na exploração do objeto tridimensional e menos sobre análise da forma (LIMA; DA 
SILVA, 2000).  

Segundo Correa Silva (2011), semelhantes investigações, mas que incluíam a percepção de 
padrões planos em relevo 45 , foram divulgadas em um importante livro de Soledad 
Ballesteros46, Percepción háptica de objetos y patrones realzados: una revisión (1993), no qual a 
autora abordou três tipos de modalidades perceptuais: a percepção tátil (pelo sentido da 
pele), a percepção cinestésica (informação proveniente dos músculos e tendões) e a 
percepção háptica (informação advinda dos sentidos tátil e cinestésico, por meio do uso ativo 
e proposital das mãos e dedos). Ainda conforme Correa Silva, 

43 Francisco José de Lima é professor na Universidade Federal de Pernambuco. Sua pesquisa é voltada para as áreas de 
acessibilidade, barreiras atitudinais, audiodescrição e representações mentais de estímulos táteis. 
44  De acordo com Correa Silva (2011), Katz publicou, em 1925, um dos livros pioneiros sobre o tato, com estudos sobre 
reconhecimento da configuração das superfícies e estímulo tátil em diferentes partes do corpo. Para Katz, aspectos como dureza, 
maciez, suavidade e aspereza só podem ser diferenciados pelo movimento, e, naquela época, esse autor verificou o potencial do 
tato ativo por meio do movimento das mãos. Por sua vez, esse tema continuou a ser investigado por Revesz (1950), que confirmou 
a sua importância na aquisição de informações mais precisas sobre a configuração e características do objeto, inclusive com 
pesquisas sobre representações artísticas de pessoas cegas (CORREA SILVA, 2011). Desse modo, assim como Katz (1930) e 
Revesz, também Gibson (1962) colaborou intensamente para os estudos sobre as qualidades do sistema háptico, difundindo o 
termo “tato em ação” (ou tato ativo). Lúria (1981), a partir de investigações realizadas por psicólogos na Rússia, confirmou a 
importância desse tipo de tato e sua capacidade de captar informações do meio circundante. Para saber mais a respeito de estudos 
pioneiros sobre a percepção tátil, Correa Silva (2011) sugere o artigo de David Travieso: “Desarrollos contemporáneos en la 
Psicología del tacto”, de 2002.  
45 Correa Silva (2011, p. 86) argumenta que os padrões planos em relevo são compostos por: padrões com ponto braille, mapas, 
gráficos, esquemas e desenhos. Na sua pesquisa, a autora os caracterizou como “soportes comunicacionales patrones gráficos 
táctiles”. 
46 Soledad Ballesteros, professora da Universidad Nacional de Educación a Distancia, Espanha. 
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[...] a informação coletada pelo “tato ativo” tem como função comunicar 
ao cérebro as formas, os tamanhos, as texturas e as estruturas, entre 
outras propriedades, dos objetos. Contribui assim, somando-se à 
informação fornecida pelos outros sentidos, para a formação das imagens 
mentais dos objetos examinados47 (CORREA SILVA, 2011, p. 87, tradução 
nossa). 

A autora compreende que, por meio das pontas dos dedos, o tato ativo realiza com muita 
destreza a percepção do contorno, ou seja, das bordas do objeto, porém, o reconhecimento 
de desenhos em relevo por pessoas cegas é mais complexo do que o reconhecimento de 
objetos tridimensionais.  

Em relação à capacidade das pessoas cegas congênitas de desenhar e reconhecer desenhos 
bidimensionais em relevo, Szubielska e Marek (2012) apresentam estudos 48 que denotam 
problemas nesse sentido, pois, apesar da capacidade de perceber e reconhecer linhas em 
relevo e texturas, pessoas com essa deficiência muitas vezes não compreendem a 
representação bidimensional de objetos e diagramas, ou mesmo a relação espacial entre eles. 
Por sua vez, Lima (2001), a partir de estudos de Heller49, afirma que é necessário dar tempo 
suficiente de observação háptica do desenho proposto, e que, conforme opinião de Hatwell, 
as dificuldades de compreensão de geometria, por exemplo, se referem à falta de materiais 
adequados para o desenho e não à aspectos cognitivos de pessoas com essa deficiência 
(HATWELL, 1985 apud LIMA, 2001). Lima (2001) complementa esse raciocínio mencionando 
duas situações relevantes, como a precariedade do ensino de reconhecimento de desenhos 
tangíveis às crianças e aos adultos cegos, bem como o uso eventual de desenhos e mapas 
adaptados. 

A fim de discutir mais a esse respeito, Lima (2001) realizou um estudo do qual fez parte um 
treinamento com figuras bidimensionais tangíveis50, que teve como objetivo investigar se 
ocorreria o reconhecimento dessas figuras, após o treinamento realizado por pessoas cegas 
totais na faixa etária entre 8 e 23 anos, alfabetizados e usuários do sistema braille. No estudo, 
os participantes cegos passaram primeiramente por um teste, no qual o exercício era 
reconhecer figuras em relevo. A seguir algumas das figuras utilizadas no estudo.  

47 “[...] la información recogida por el ‘tacto activo’ tiene como función comunicar al cerebro las formas, los tamaños, las texturas y 
las estructuras, entre otras propiedades, de los objetos. Contribuy e así, sumándose a la información aportada por los otros 
sentidos, a la formación de las imágenes mentales de los objetos palpados” (CORREA SILVA, 2011, p. 87). 
48 Estudos de D' Angiulli, de 2007 e de Pathak e Pring, de 1989. 
49 Estudos de Heller de 1989, e 1991. 
50 Figuras bidimensionais tangíveis, sendo 16 figuras geométricas: cilindro, círculo, coração, cubo, estrela, hexágono, losango, 
octógono, oval, paralelogramo, pentágono, quadrado com a ponta dobrada, retângulo, semicírculo, trapézio, triângulo; e 17 
desenhos de objetos: barril, cadeado, caneca, chave 1, chave 2, cruz, extintor, fósforo com chama, garrafa, guitarra, lata de tinta, 
moldura, piano, prato com garfo de um lado e faca do outro, taça, violão, xícara. 
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Hexágono (7x8cm) Semicírculo (4x8cm) Estrela (7.5x8cm) Trapézio (6x8cm) 

Extintor (8x9.5cm) Piano (11x10cm) Guitarra (11x4cm) Chave (3.5x10cm) 

Figura 4: Figuras geométricas e desenhos de objetos em linha de contorno tátil. Fonte: Lima (2001). 

Depois do teste, iniciaram um treinamento de seis meses, utilizando os mesmos desenhos. 
Após esse período, todos os participantes voltaram para fazer um reteste, para que então 
fosse feita uma comparação dos resultados alcançados no teste e no reteste, a fim de saber se 
haviam se beneficiado com esse treinamento. Lima (2001) concluiu que os participantes 
alcançaram resultados positivos em relação ao reconhecimento de figuras e nomeação de 
desenhos.  

Desempenho no reconhecimento de figuras 
geométricas % 

Comparação de nomeação de desenhos de objetos 
% 

Sujeitos Antes do treino Depois do treino Sujeitos Antes do treino Depois do 
treino 

S1 31 81 S1 0 82 

S2 44 87 S2 6 94 

S3 44 81 S3 0 76 

S4 25 50 S4 0 100 

S5 43 100 S5 11 100 

S6 56 100 S6 35 100 

S7 50 100 S7 23 100 

S8 56 100 S8 35 100 

Tabela 1: Resultados alcançados por Lima. Fonte: Lima (2001). 

a. a capacidade dos cegos de reconhecer hapticamente desenhos em relevo, pois, na
opinião desse pesquisador, quanto maior o treino na leitura da figura, melhor o
resultado da nomeação e do seu reconhecimento;

Além desses resultados, outras ocorrências se destacaram, como: 
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b. os cegos adultos utilizam estratégias diferentes das usadas pelas crianças na leitura
das figuras;

c. a importância de considerar a característica sequencial do tato;
d. ter materiais pedagógicos disponíveis para os cegos, como também provocar

mudanças de postura dos educadores quanto à capacidade háptica dessas pessoas
(LIMA, 2001).

Do ponto de vista de Correa Silva (2011, p. 89, tradução nossa), é necessário reconhecer essa 
capacidade quando se trata de identificar padrões bidimensionais, porém, para que as 
pessoas cegas compreendam o desenho analisado, deve ser levado em conta o estímulo que 
o mesmo proporciona por meio das “[...] características formais e estruturais principais que
ajudam a inferir o objeto examinado [...]51”, já que muitas vezes o baixo reconhecimento
háptico deriva de estimulações advindas de um tipo de desenho que não fornece informações
suficientes sobre o objeto representado.

Nesse caso, Correa Silva (2011), a partir de estudos de Millar (1975), comenta que o tamanho 
do estímulo, ou seja, do desenho, é uma de suas propriedades fundamentais, pois, ao ser 
tocado pelas pontas dos dedos, são apreendidas informações de maneira sequencial, 
percorrendo-se diferentes partes do desenho para que se possa completar a imagem com os 
dados armazenados na chamada memória háptica. Por outro lado, de acordo com a autora, 
esse tipo de memória é responsável muitas vezes pela distorção das informações, conforme 
também comenta Lima: 

Enquanto a visão permite uma observação mais ampla, global do ambiente 
ou objeto examinado, o tato o faz parte a parte, sequencialmente, de forma 
mais paulatina que a visão, necessitando do sujeito que integre na 
memória as informações que o dedo ou dedos capturam. Daí que 
configurações muito grandes ou com muitos pormenores, podem ser, ao 
contrário do que se pode pensar, inadequados ao exame tátil. Logo, por 
vezes, seriam preferíveis configurações menores, levando em 
consideração o tamanho das mãos do sujeito examinador, que os desenhos 
maiores, os quais seriam mais adequados à captura com a visão (LIMA, 
2004, p. 3). 

Lima (2001) complementa sobre a importância de se obter uma informação geral do objeto a 
partir do contorno da figura, desta ter boa tangibilidade e não ser grande demais, para que 
não gere esforço mental para memorização dos padrões, nem pequena demais, a ponto de 
não ser possível incluir os atributos da forma ou para que os atributos não se aglomerem, e 
não possam ser, portanto, discriminados.  

Para Lima (2001), outro ponto importante é descrever para a pessoa cega a parte que está 
sendo tocada, a importância de determinada linha e a sua orientação no plano, entre outras 
informações, corroborando Eriksson (1999), Duarte (2011) e Da Silva, Ulbricht e Padovani 
(2015) sobre a importância da mediação de outra pessoa durante a percepção tátil, seja do 
próprio objeto ou de sua representação bidimensional. Ainda segundo Lima (2001), esse tipo 

51 “[...] características formales y estruturales claves que ayudan a inferir el objeto palpado [...]”. (CORREA SILVA, 2011, p. 89). 
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de exercício colabora para a aquisição do vocabulário de desenho, e pode auxiliar a pessoa no 
reconhecimento e nomeação de outras figuras. 

Consoante Correa Silva (2011), é importante também agregar informações sobre escala e 
proporção nos desenhos de objetos, a fim de complementar os dados provenientes do meio 
ambiente, pois essas propriedades são geralmente abordadas somente nos mapas. Questões 
sobre a dimensão de desenho em relevo foram discutidas por Lima (2004), com base na teoria 
de Heller et al. (1998): 

[...] esse desenho não deve ser excessivamente grande, de onde se entende 
que uma configuração que tenha por volta de 7, 10 ou 12 cm, melhor se 
presta para o exame háptico de múltiplo canal. Com efeito, sabe-se que 
desenhos muito grandes que requerem, por exemplo, o movimento do 
braço, são de maior dificuldade para a resolução háptica (LIMA, 2004, p. 
80). 

Correa Silva (2011) traz contribuições sobre dimensões e percepção tátil. Segundo a autora, 
há os que acreditam que o desenho necessita ser grande para que seja possível perceber seus 
detalhes, para outros, um desenho pequeno possibilita obter informações de maneira 
simultânea, ou que o tamanho da mão é o padrão de medida mais ergonômico para se 
estabelecer relações de tamanho entre as partes e a imagem deve ser nítida, de modo que os 
seus menores detalhes possam ser percebidos pelas pontas dos dedos. 

Além dessa importante característica da forma, a autora pesquisou outros atributos das 
imagens táteis52, porém relata que não foi possível chegar a um parecer mais minucioso, pelo 
fato de não existir estudo específico sobre normas de elaboração e construção de desenhos 
que pudesse lhe servir de parâmetro. Assim, de um modo mais geral, a sua análise indica os 
seguintes aspectos das imagens encontradas, conforme exemplificado a seguir. 

52 No total, foram 20 imagens reproduzidas nas seguintes técnicas: serigrafia com tinta engomada, papel recortado sobre papel, 
colagem usando variados materiais, gravação em pranchas de alumínio, termoformagem colorida e transparente, papel 
microcapsulado. As formas incluem animais, pessoas, plantas, frutas, arquitetura, obras de arte, ilustração de literatura e gráficos, 
representados em linha de contorno ou planificados, com características realistas e também esquemáticas. As imagens são 
direcionadas para o estudo de literatura, ciências, biologia, artes visuais, história, etc. Dentre as instituições de referência das 
imagens citadas estão: American Foundation for the Blind (EUA), Instituto di Milano (Itália), Centre National de Documentation 
Pédagogique (França), Universidade de São Paulo (Brasil), Fondo Nacional de La Discapacidad (Chile), ONCE (Espanha), 
Biblioteca Central para Ciegos (Chile), Museo Centro de Arte Reina Sofia (Espanha), Libraries for the Blind with Libraries for 
Children and Young Adults e Netherlands Library for Audio Books and Braille (Holanda), RNIB National Centre for Tactile Diagrams 
(Reino Unido). As imagens podem ser visualizadas em Correa Silva (2011, p. 139-145). 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  55 

Mari Ines Piekas 

Existem mais características de 
semelhança da imagem com o objeto do 

que abstração dos elementos 
Não há o uso da perspectiva, entretanto, 

utiliza-se o escorço (bico do galo) 
As vistas são na maioria frontais ou 

aéreas (vista superior) 

Há sobreposição de figuras 
Muitas figuras mostram apenas a 
silhueta do objeto, sem detalhes 

internos 
Em função de cruzamento de linhas, 

algumas formas ficam estranhas  

Figura 5: Aspectos observados por Correa Silva. Fonte: Correa Silva (2011, p. 141-143). 

Outras observações foram realizadas nas 20 imagens analisadas no total, das quais a autora 
destaca: 

a. não são mostradas noções de escala e tamanho;
b. em todas as lâminas os fundos são neutros (lisos);
c. os tamanhos e formatos das lâminas são diferenciados (quadrados, retangulares, na

direção horizontal ou vertical);
d. não há simetria nas figuras nem nas composições;
e. as composições são simplificadas e respeita-se certa distância entre as figuras;
f. tratamento da superfície do desenho com texturas semelhantes com o objeto e o uso

de diferentes materiais para diferenciar as representações. A textura também é usada
para representar cores, mas, em várias situações, ela tem pouca relação com a
imagem;

g. a linha do horizonte é representada geralmente na parte inferior da composição, por
detrás das figuras, sendo que em outras propostas a linha divide o espaço onde se
encontra o objeto na imagem;

h. não existem marcos de referência no interior das lâminas;
i. na maioria dos desenhos de objetos, estes são representados em primeiro plano;
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j. variados desenhos de objetos são colocados na mesma lâmina, sem relação entre si e
sem critérios de distribuição;

k. a orientação dos desenhos de objetos segue na maioria o eixo vertical, ou seja, as
figuras estão “em pé”, entretanto, foi observado o uso de diagonais nas composições;

l. algumas lâminas utilizam a escrita em braille;
m. não são representadas as sombras;
n. os contornos são precisos e a forma é nítida;
o. usa-se linhas orgânicas para objetos da natureza e linhas retas para objetos

tecnológicos;
p. usa-se a cor (para pessoas com baixa visão);
q. há diferentes níveis de iconicidade, com imagens mais ou menos detalhadas (CORREA 

SILVA, 2011).

A autora reitera, ainda, que muitas representações em relevo proporcionam apenas sensações 
táteis e que não são realmente compreendidas enquanto informação relevante ao tato, 
citando Blanco e Rubio (1993), de que a maioria das imagens em relevo são reproduções das 
imagens à tinta, e que no senso comum existe a ideia de que aquilo que funciona para a visão 
também funciona para o tato (BLANCO; RUBIO, 1993 apud CORREA SILVA, 2011).  

Esse ponto de vista se assemelha ao de Więckowska53 (2003), que comenta a respeito de duas 
importantes recomendações54 sobre a imagem tátil: primeiro, ela funciona como importante 
meio de informações sobre o mundo e, segundo, esse tipo de imagem deve ser investigada 
especialmente para esse público. Com esse propósito, Więckowska salienta algumas 
características para a elaboração de desenhos táteis, dentre as quais: 

a. manter o contorno completo da figura;
b. usar texturas diferenciadas entre os objetos da mesma composição;
c. estar atento para que os desenhos que se apresentam na mesma composição não

obstruam uns aos outros e estejam desenhados de maneira clara, de modo que se
distingam suas propriedades (WIĘCKOWSKA, 2003).

As imagens a seguir mostram algumas dessas características. 

53 S. Elzbieta Więckowska é coordenadora e professora na área de ensino de desenho para crianças com deficiência visual no 
Towarzystwo Opiekinad Ociemniałymi (Centro Educacional para cegos – Laski), Varsóvia. Em 2008, publicou, com Anna Chojecka, 
Marian Magner e Elzbieta Szwedowska, o livro Nauczanie niewidomych dzieci rysunku – Przewodnik dla nauczyciela (Ensino de 
desenho para crianças cegas – Guia do professor).  
54 Recomendações da Conferência Internacional de Berlim, em 1984, sobre desenhos táteis.  
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Desenhos de folhas por termoformagem distantes entre si, com 
características distintas. Fonte: Szwedowska e Więckowska (2008, 

p. 129)

Desenhos de folhas em linha de contorno fechado. Fonte: 
<laski.edu.pl/site/public/upload/upload/tyflologia/materialy_dydaktycz 
ne/metodyka_nauczania/22%20Rysunki%20Elementarza%20T2.pdf 

> 

Figura 6: Características de imagens táteis. Fontes indicadas nas figuras. 

Ainda nesse contexto, Więckowska (2003) apresenta outros importantes aspectos do desenho 
em relevo a partir do pesquisador Paramatma Sharan, como: 

a. simplicidade (omitir detalhes desnecessários);
b. atratividade (ser agradável ao toque);
c. a forma da figura deve estar relacionada à forma do objeto;
d. coerência (por exemplo, usar marcações, planos e eixos de maneira semelhante nos

desenhos);
e. usabilidade (não ornamentar o material a ponto de prejudicar a leitura tátil e usar

figuras que são familiares à criança, pois o objetivo do desenho também pode ser de
entretenimento);

f. durabilidade (o desenho em relevo não deve se deteriorar com facilidade pelo
manuseio do dia a dia);

g. as imagens devem ser facilmente encontradas na página, de preferência estarem
centralizadas;

h. as proporções da figura devem estar de acordo com a realidade;
i. a inserção de mais detalhes no desenho deverá estar de acordo com as habilidades

mentais da criança;
j. é aconselhável aplicar regras semelhantes na elaboração de desenhos em todas as

áreas de ensino.

Nessa mesma linha de estudo, Yvonne Eriksson55 (1999) apresenta uma proposta de como 
elaborar imagens táteis para pessoas cegas. A partir de suas investigações, a pesquisadora 
afirma que não basta transferir uma imagem visual para uma imagem em relevo, pois para a 
interpretação tátil a forma precisa estar clara e simples, seus componentes distintos e 

55 Yvonne Eriksson é professora de Design da Informação na Mälardalen University, Suécia, com interesse nos processos 
perceptivos e cognitivos envolvidos na interpretação e construção dos meios visuais. 

http://www.laski.edu.pl/site/public/upload/upload/tyflologia/materialy_dydaktyczne/metodyka_nauczania/22%20Rysunki%20Elementarza%20T2.pdf
http://www.laski.edu.pl/site/public/upload/upload/tyflologia/materialy_dydaktyczne/metodyka_nauczania/22%20Rysunki%20Elementarza%20T2.pdf
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facilmente identificados, sendo de grande relevância investigar como se processa a percepção 
tátil, além de como compor e esquematizar a imagem. 

Para a autora, um objeto tridimensional é distinguido por sua forma, tamanho, material e cor, 
porém, a sua principal característica é a forma, portanto, para uma pessoa cega, conhecer os 
aspectos formais do objeto é importante para que ela possa futuramente compreender a sua 
representação no plano bidimensional. Sobre isso, na opinião de Bardisa (1992), a percepção 
das características formais dos objetos deve ser constantemente estimulada, principalmente 
na criança cega, para que ela desenvolva uma leitura tátil mais refinada, como também 
aprimore a sua psicomotricidade.  

No âmbito da visualidade, de acordo com Eriksson (1999), é possível distinguir o objeto em 
um espaço em função do seu contorno que se destaca do fundo, assim, é possível separar os 
objetos uns dos outros. Do mesmo modo, segundo Duarte, “a linha de contorno é uma linha 
inexistente, mas, aos olhos de quem vê ou ao tato de quem toca, determina as bordas de 
superfície do objeto: limite que o separa dos outros objetos e contorno que o enclausura” 
(DUARTE, 2004a, p. 10). Desse modo, tanto para Eriksson (1999) como para Duarte (2004a, 
2011), autoras que se referem à teoria de J. M. Kennedy, o contorno do objeto tridimensional 
examinado pelos dedos é geralmente representado pela linha, que também é compreendida 
pelas pessoas cegas como linha do desenho. Nas palavras de Duarte, 

Kennedy (1983) verificou que as pessoas cegas compartilham com os 
demais sujeitos a compreensão de que uma linha de contorno indica as 
bordas ou limites da superfície de um objeto. Avaliou, então, que a 
habilidade para aceitar que uma linha (de desenho) substitua as bordas 
de superfície de um objeto situa-se fora da visão, para além dos padrões 
puramente visuais, e que se efetiva, também, através do tato (DUARTE, 
2011, p. 77).  

Kennedy (2000) também destaca que muitos estudos voltados para desenhos táteis vêm 
sendo elaborados e, com base neles, observou que pessoas cegas congênitas têm 
significativas habilidades pictóricas. Outras abordagens de Kennedy (1993) incluem leitura 
tátil e realização de desenhos de objetos do cotidiano, de sólidos geométricos, exercícios de 
orientação espacial e estudo das propriedades da superfície por meio de tipos de linhas. A 
figura a seguir é um dos exemplos de exercícios de identificação de figuras em relevo 
aplicados por Kennedy (1993), do qual participaram sete crianças cegas totais, entre 6 e 13 
anos de idade, e quatro crianças cegas (que apenas percebem a luz), na idade entre 12 e 14 
anos. 
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Figura 7. Desenhos de objetos do cotidiano identificados por crianças cegas. Fonte: Kennedy (1993, p. 82). 

De acordo com os resultados de Kennedy (1993), as seis crianças mais jovens (de 6 a 10 anos) 
acertaram 15 itens em 66 tentativas, e as crianças mais velhas (12 e 14 anos) acertaram 20 
itens em 55 tentativas. Segundo o autor, dos objetos examinados, o que teve maior índice de 
acerto foi o desenho da mão, sendo a luva o que teve menor número de acertos, em função 
da falta de familiaridade das crianças com esse objeto. 

Na opinião de Szubielska et al. (2016), a capacidade de reconhecer e interpretar desenhos 
representacionais de objetos é fundamental para pessoas com deficiência visual, já que 
muitas informações acerca de detalhes ou características específicas (por exemplo, de 
estrelas, animais exóticos, micro-organismos) não são possíveis de serem comunicadas 
apenas verbalmente. Esses mesmos autores destacam outros estudos56 realizados, os quais 
afirmam que a competência de pessoas cegas para leitura de gráficos e desenhos táteis 
depende do aprendizado e da prática com imagens em linha de relevo. Além disso, existem 
outros fatores relevantes que implicam bom desempenho nessa tarefa, como as habilidades 
táteis individuais e a capacidade de imaginação espacial. 

No que lhe diz respeito, Heller (2006) apresenta uma investigação em que a nomeação de 
figuras táteis melhorou após informações recebidas acerca dos detalhes do objeto, 
representado dentro dos parâmetros da categoria superordenada (por exemplo, a imagem 
de uma maçã foi identificada quando foi dito que este objeto pertencia à categoria das frutas). 
Vale dizer que estudos que levam em conta aspectos sobre categoria, desenho e deficiência 
visual também foram realizados por Duarte (2007b, 2008a, 2011), que os fundamentou 
principalmente nas propostas teóricas de Eleanor Rosch e Bernard Darras, e serão comentados 
no Capítulo 4 desta investigação. 

Os resultados de Heller (2006) sugerem que algumas das dificuldades associadas com a 
nomenclatura de figuras táteis provavelmente derivam de problemas de acesso à memória 
semântica, ao invés de limitações próprias da percepção tátil da imagem. Nesse caso, Lima 

56 Segundo Szubielska e Marek (2012), estudos realizados por Angiulli e Maggi, em 2003; Kennedy, em 1997; Kennedy e Juricevic, 
em 2006. 
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(2001) corrobora Heller (1991), dizendo que os cegos têm capacidade de reconhecer 
hapticamente desenhos em relevo. Para Lima,   

[...] a eliminação de uma carga na memória semântica propicia um maior 
alcance do vocabulário de nomeação das figuras, indicando que o 
problema de reconhecimento das figuras está não no ato, mas no acesso à 
memória, talvez porque o cego não tenha um banco de memória pictórica 
ou de imagens suficientemente grande para poder fazer discriminações e 
as generalizações necessárias à nomeação de outras figuras com as quais 
ainda não foi treinado (LIMA, 2001, p. 83). 

Sendo assim, Lima (2001) recomenda que, quanto mais treinamento de leitura tátil da figura, 
melhor serão o seu reconhecimento e a sua nomeação. 

Em relação às imagens táteis de livros de literatura infantil, Duarte e Cardeal (2008) afirmam 
que não existe uma padronização para as representações gráficas, o que dificulta e até 
impossibilita a sua compreensão. Do mesmo modo, essa situação é comentada por 
Więckowska (2003), que indica o uso de regras semelhantes na elaboração de desenhos para 
todas as áreas de ensino. Cardeal57 (2011) também explica sobre a aleatoriedade em que são 
concebidas as imagens em relevo nos livros de literatura infantil adaptados para crianças 
cegas. A partir dos resultados de sua pesquisa58, ela concluiu que não basta transpor para 
linhas ou pontos em relevo as imagens da mesma maneira como se apresentam nos livros, 
pois, “[...] além do relevo, a legibilidade tátil de uma imagem está principalmente relacionada 
à configuração da sua forma” (CARDEAL, 2011, p. 150).  Na pesquisa de Cardeal, quatro livros 
de literatura infantil com desenhos adaptados e interpontados (com pontos braille) foram 
analisados por 13 crianças e adolescentes cegos congênitos, entre 8 e 16 anos de idade. 
Cardeal selecionou mais de 50 ilustrações, solicitando que as crianças as identificassem, e com 
isso chegou a algumas conclusões em relação aos desenhos táteis das amostras, que podem 
ser visualizadas a seguir: 

A linha de contorno da 
ilustração deve ser definida (ou 

fechada)  
A forma deve ser esquemática Repetir a mesma forma 

(redundância)  
Elaborar formas limpas, 

simplificadas e sem detalhes  

Figura 8. Aspectos positivos do desenho tátil. Fonte: Cardeal (2011, p. 93, 122, 124). 

57 Márcia Cardeal é designer, professora e ilustradora, com interesse em pesquisas sobre ilustração tátil para crianças cegas.  
58 Cardeal (2011) analisou livros de literatura infantil em sua pesquisa de mestrado intitulada Ver com as mãos: a ilustração tátil 
em livros para crianças cegas, 2009. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Disponível em: <http://www.tede.udesc.br/bitstream/handle/758/1/marcia.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017. 

http://www.tede.udesc.br/bitstream/handle/758/1/marcia.pdf
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Por outro lado, Cardeal destaca alguns aspectos negativos em relação aos desenhos táteis, 
conforme observado no seu estudo, e que podem ser vistos na sequência: 

A figura ter o contorno aberto e não ser 
esquemática Ter formas complexas 

Deixar o contorno irregular da linha 
com espacejamento variado entre 

os pontos 

Figura 9. Aspectos negativos do desenho tátil. Fonte: Cardeal (2011). 

Outra observação de grande relevância da autora é a respeito de que alguns participantes, 
que tinham alguma experiência anterior com atividades de desenho, encontraram menos 
dificuldades na identificação de linhas, figuras geométricas e imagens esquemáticas. 

Da mesma maneira que Cardeal (2011) indica a importância de imagens redundantes para 
que ocorra um bom reconhecimento tátil, Bardisa (1992), a partir de estudos de Berla (1982), 
comenta sobre a redundância formal do desenho. Além dessa diretriz, Berla ainda considera 
relevantes: o tamanho, as características da figura e do fundo, a orientação e a simetria das 
figuras no plano, como também, a importância de a pessoa cega conhecer conceitos básicos 
sobre relações espaciais e possuir habilidades perceptivo-motoras para a leitura tátil (BERLA, 
1982 apud BARDISA, 1992). No que diz respeito aos aspectos de espacialidade, Bardisa (1992, 
p. 124) afirma que, para que a criança possua “uma adequada organização espacial gráfica”, é
essencial que haja uma rotina de treinamento, conforme também recomenda Lima (2001).

Entre as considerações de Lima (2001), a simplificação da imagem é fundamental, devendo-
se priorizar elementos e atributos principais para não sobrecarregar a memória semântica.  

Por outro lado, o eliminar de detalhes aleatoriamente dos objetos ou 
desenhos observados, necessariamente não ajuda no reconhecimento, 
porém, de fato, pode contribuir para seu não reconhecimento correto. 
Portanto, tanto a exclusão quanto a inclusão de certos detalhes podem 
funcionar como distratores ao reconhecimento, i. e., podem levar o sujeito 
a identificar o desenho ou objeto observado como sendo algo diverso ao 
que se pretendeu representar (LIMA, 2004, p. 3). 

A esse respeito, Duarte (2008d) concorda com Lima quando ressalta que o desenho 
simplificado, ao representar uma categoria de objetos com características formais 
semelhantes, proporciona uma grande economia de esforço mental. Nesse sentido, Duarte 
(2004a) e Lima (2001) ressaltam a importância de se manter, nas imagens táteis 
bidimensionais, as principais características formais dos objetos, ou seja, evidenciar os 
componentes gráficos que melhor os representam.  
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Sobre elaboração de imagens para crianças com deficiência visual, o projeto Typhlo & 
Tactus 59 , coordenado por Philippe Claudet, apresenta recomendações de como elaborar 
imagens livros multissensoriais. Dentre suas orientações estão:  

a. elaborar ilustrações que sejam pertinentes, claras e simplificadas;
b. não inserir muitos detalhes sobre a página;
c. utilizar diferentes texturas para diferentes partes de um objeto;
d. evitar que os desenhos fiquem sobrepostos;
e. manter a proporção;
f. evitar a perspectiva;
g. mostrar animais de perfil e pessoas de frente;
h. manter as mesmas características do personagem em todo o livro (CLAUDET, 2017).

Levando em consideração contextos perceptivos e semióticos, Darras e Valente 60  (2013) 
apresentam experiências sobre a comunicação por meio de leitura e elaboração de desenhos 
entre jovens cegos e jovens com deficiência visual. Para isso, partem de questões sobre como 
se processa a compreensão pelas pessoas cegas de desenhos elaborados, utilizando-se 
convenções da cultura visual, e como traduzem aspectos dessa cultura pela fala e pelo 
traçado. Assim, por meio de estudo 61  etnográfico, foram observadas as atitudes, 
comportamentos, interações e conflitos em relação à interpretação dos desenhos realizados 
por esses jovens, sendo que a reação dos participantes do estudo também revelou as 
contradições entre desenho e cegueira, que ainda prevalecem na cultura. Esse estudo foi 
realizado de forma lúdica, utilizando-se um jogo de tabuleiro denominado Tactilonary62 que 
faz parte de um projeto com foco na inclusão e tem por objetivo partilhar experiências 
culturais entre as pessoas, independentemente de suas habilidades sensoriais.  

A atividade em estilo de jogo favoreceu um tipo de diálogo por meio do desenho que permitiu 
observar a linguagem utilizada por eles, reforçando a crença de que cegos não desenham; e 
isso, de certa maneira, explica a resistência e a desconfiança que existem em relação a essa 
prática por deficientes visuais e por profissionais envolvidos na sua educação. De acordo com 
os autores, há um pensamento nessa área de que as regras advindas da cultura visual são 
impostas por práticas pedagógicas e editoriais, e que, não sendo compreendidas, acabam 
gerando uma série de conflitos no que se refere à imagem e à cegueira (HATWELL; SAROCCHI, 
2000apud DARRAS; VALENTE, 2013). Sobre esse assunto, Cardeal comenta que: 

59 O projeto Typhlo & Tactus tem como objetivo aumentar a quantidade, qualidade e distribuição de livros táteis ilustrados para 
crianças com deficiência visual. Para saber mais ver: <http://www.tactus.org/>. Ver também: CLAUDET, P. The typhlo and tactus 
guide to children’ books. Talant: Les Doigts Qui Rêvent, 2009. 
60 Dannyelle Valente é doutora em Artes e membro do Instituto ACTE, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Atua em pesquisas 
de livros multissensoriais na Editora Les Doigts Qui Rêvent. Esta pesquisadora apresenta outros dois estudos sobre a imagem tátil 
em: Valente (2008, 2010). 
61 Participaram do estudo 54 jovens, divididos em equipes mistas, dentre eles cegos de nascimento, cegos tardios, deficientes 
visuais e com baixa visão severa; destes, apenas quatro jovens relataram a prática com desenhos. Ao todo foram 14 sessões, as 
quais incluíram a realização de 12 desenhos, divididos em grupos diferentes, como: objetos manipulados pelas mãos (cenoura, 
flores e garfo), objetos que envolvem a ação do corpo (automóvel, escada, piscina), objetos inacessíveis (sol, lua, estrela) e animais 
(cachorro e elefante). Disponível em: <http://mei.local.quiros.fr/wp-content/uploads/2013/12/MEI36-79-94-Communication-
graphique-et-cecite.pdf>. Acesso em: 2 maio 2017. 
62 Grifo dos autores. 

http://www.tactus.org/
http://mei.local.quiros.fr/wp-content/uploads/2013/12/MEI36-79-94-Communication-graphique-et-cecite.pdf
http://mei.local.quiros.fr/wp-content/uploads/2013/12/MEI36-79-94-Communication-graphique-et-cecite.pdf
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[...] a simples transcrição para o relevo de uma imagem originalmente 
concebida para a percepção visual, sem adaptá-la à realidade perceptiva 
tátil, apenas corrobora a imposição de códigos visuais a quem a eles não 
tem acesso, em nome de uma inclusão, que de fato, acaba se tornando 
ineficaz (CARDEAL, 2011, p. 149). 

Ainda segundo Darras e Valente (2013), a falta da prática de desenho pelas crianças cegas, se 
comparada à maneira de escrever e ler em braille, não favorece o traçado do lápis e a maneira 
de como este desliza sobre o papel. Portanto, a privação de informação sobre desenhos 
prejudica a leitura e a compreensão das imagens bidimensionais, porém, os autores acreditam 
que figuras adaptadas adequadamente poderão ser reconhecidas pelos deficientes visuais. 
Sendo assim, a partir dos desenhos elaborados e compartilhados entre os jovens do estudo 
realizado, observou-se que os cegos reconheciam as figuras geométricas contidas nos 
desenhos, mas não conseguiam interpretá-las como parte de uma figura, não identificando o 
objeto ali representado. Na observação de Darras e Valente (2013, p. 88), os traços e ângulos 
observados tatilmente eram compreendidos apenas como “signos geométricos” 63 , e não 
como “signos figurativos” mais complexos, além do que, certos elementos gráficos, próprios 
da cultura visual, não fizeram sentido para esses jovens com deficiência.  

Outro dado levantado pelos autores foi o de que certos elementos icônicos comumente 
utilizados na cultura visual não estão de acordo com as características do objeto examinado 
com as mãos, portanto, não são compreendidos. Darras e Valente (2013) citam como exemplo 
o desenho de uma cenoura com as folhas, normalmente representada dessa maneira na
cultura visual, porém, para o cego, que considera como suficiente representar a cenoura
apenas com uma linha horizontal ou oblíqua, ou seja, conforme ele a percebe tatilmente no
dia a dia, o desenho de folhas é desnecessário. Por outro lado, para as pessoas videntes, isso
pode gerar uma ambiguidade, pois uma figura alongada pode também representar outros
objetos, indicando que faltam componentes básicos para discriminar o desenho do objeto.

Para Darras e Valente (2013), os desenhos desses jovens cegos se basearam em uma 
iconicidade de ordem háptica, a partir das sensações cinestésicas64, táteis e sensório-motoras, 
sendo assim, resultados gráficos com essas características procedem geralmente da relação 
da ação do corpo com o objeto. Nesse mesmo enfoque, Lima complementa que, 

[...] quando os cegos congênitos, ao examinar hapticamente um desenho, 
não alcançam uma concordância nominal, isso não implica, 
necessariamente, que o sistema tátil não seja capaz de reconhecer figuras 
bidimensionais tangíveis, ou que o cego congênito não esteja apto a 
entender essas figuras, por não ter experiência visual prévia. Isso apenas 
sugere que os indivíduos cegos congênitos, por não estarem acostumados 
a observar padrões bidimensionais, teriam um menor banco de memória 
pictográfica que os videntes vendados e os cegos adventícios, os quais 
detêm um maior registro dessas configurações na memória (LIMA, 2010, 
s. p.).

63 “Signes géométriques” e “signes figuratifs” (DARRAS; VALENTE, 2013, p. 88). 
64 Segundo Duarte (2008b), sensações cinestésicas são provenientes dos músculos e tendões. 
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Ainda no estudo em questão, Darras e Valente (2013) observaram os conflitos que ocorrem 
quando pessoas cegas entram em contato com códigos da representação visual e a falta de 
estratégias de comunicação, em função da ausência de prática com um tipo de desenho em 
comum, compartilhado por cegos e videntes.  

Para tanto, os autores apostam no desenvolvimento de sistemas de comunicação a partir da 
identificação e análise dos pontos de contato entre pessoas cegas e pessoas videntes, no 
âmbito da imagem, para que se possibilite o intercâmbio na sociedade como um todo. Porém, 
antes de tudo, deve-se buscar compreender que não basta transpor os padrões da cultura 
visual para o público deficiente visual, deve-se levar em consideração o seu modo de 
percepção, interação e de como assimila o seu entorno, a fim de favorecer o seu acesso ao 
mundo das imagens (DARRAS; VALENTE, 2013).  

2.2. Elaboração de desenhos táteis 

Esse breve levantamento de informações possibilitou extrair opiniões que se assemelham 
entre si, no que diz respeito às características norteadoras para elaboração de desenhos táteis 
direcionados a pessoas com deficiência visual. Vale ressaltar a opinião dos autores, ao 
afirmarem que essa é uma área de pesquisa que precisa de avanços e que os estudos aqui 
apresentados refletem apenas uma pequena parte de suas investigações. Para tanto, segue 
uma recapitulação de alguns importantes critérios indicados pelos autores abordados neste 
capítulo: 

a. não transferir a imagem visual para imagem tátil de modo aleatório ou como uma
cópia, sem estudá-la previamente;

b. observar o tamanho do desenho para que este passe uma informação global do
objeto, além das distâncias entre linhas e formas;

c. ter boa tangibilidade;
d. respeitar escalas e proporções de acordo com a realidade;
e. observar quais são as características essenciais do objeto que merecem ser

decodificadas;
f. não abstrair detalhes que sejam fundamentais para a identificação do objeto;
g. simplificar e esquematizar o desenho;
h. representar no desenho a textura característica do objeto;
i. usar simetria;
j. inserir um marco de orientação na página do desenho;
k. deixar os contornos fechados na figura;
l. considerar a importância da mediação, principalmente no início da aprendizagem da

leitura tátil de objetos e respectivos desenhos;
m. padronizar os desenhos para que sejam utilizados em outras áreas de ensino;
n. destacar a figura do fundo e procurar deixá-lo liso, sem interferências gráficas

desnecessárias;
o. evitar sobrepor desenhos para não gerar uma outra forma desconhecida ao tato;



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  65 

Mari Ines Piekas 

p. manter a redundância das formas, ou seja, repetir as características comuns dos
desenhos;

q. treinar a leitura tátil de desenhos a fim de promover maior reconhecimento e
nomeação de figuras;

r. promover uma construção da linguagem de desenho por meio da sua prática.

Observou-se, também, que algumas opiniões estão voltadas para a elaboração de uma 
biblioteca de representações gráficas táteis (MAREK, 2000), de códigos tátil-visuais (DUARTE, 
2011), ou mesmo de um alfabeto tátil (CORREA SILVA, 2011), com o objetivo de ampliar a 
possibilidade de uso, informação e comunicação por meio de desenhos. Nesse mesmo grupo, 
pode-se incluir o Vocabulário pictográfico para educação inclusiva– animais (DUARTE; PIEKAS, 
2013), que será apresentado no Capítulo 4. 

Vale ressaltar também que, segundo alguns autores (DUARTE, 2004, 2011; BARDISA, 1992; 
LIMA, 2001; CARDEAL, 2011), os exercícios de desenho e a prática motora para o traçado 
colaboram para a memorização da forma, bem como para a capacidade de leitura tátil, que 
está relacionada à noção de conceitos espaciais e treinamento com figuras bidimensionais 
tangíveis. 

Elementos da linguagem tátil 

No intuito de complementar as abordagens anteriores, serão apresentadas algumas 
considerações sobre os elementos que constituem desenhos táteis, tais como o ponto, a linha, 
a forma, a textura, a orientação espacial, a escala (inclui-se tamanho e proporção), relevo (ou 
volume), a partir do ponto de vista de Eriksson (1999) e Correa Silva (2011), tendo em vista 
que questões sobre morfologia ainda são pouco discutidas ao se tratar da elaboração de 
desenhos táteis.  

Para Eriksson (1999), elementos e conceitos aplicados a imagens visuais também podem ser 
utilizados nas imagens táteis, como ponto, linha, forma, textura e volume, e que, de acordo 
como forem organizados sobre uma superfície plana, reproduzem objetos e fenômenos 
específicos. Correa Silva (2011) acrescenta a esses conceitos, elementos como a orientação, a 
escala, o tamanho e a proporção. Sobre as linhas básicas (horizontal, vertical e diagonal), 
Eriksson (1999) explica que, tanto para videntes quanto para cegos, a linha vertical será a mais 
facilmente lembrada, talvez em função da postura (em pé) do ser humano e também pela lei 
da gravidade. Já a linha diagonal será a mais demorada para ser assimilada. Nesse aspecto, 
Duarte (2011) comenta sobre a experiência com linha diagonal para uma menina cega65: 

Na experiência com esse tipo de linha, Manuella evidenciou as mesmas 
dificuldades de qualquer criança que está começando a desenhar. Autores 
como Luquet (1927) e Cox (1992) apresentam desenhos infantis com essas 
mesmas imprecisões. Cox demonstrou que a diagonal é um elemento 
gráfico de assimilação mais tardia pela criança (DUARTE, 2011, p. 110). 

65 Manuella, menina cega de nascimento, participou do estudo de caso longitudinal da Profª Maria Lúcia Batezat Duarte. 
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Nas imagens em relevo, a linha horizontal é a mais usada para posicionar os objetos e as 
pessoas (como uma “linha de base”) (ERIKSSON, 1999). É a linha que delimita o contorno da 
forma, expressa movimento na imagem, como também define a “zona” da superfície nos 
desenhos (BERTIN, 1992 apud CORREA SILVA, 2011, p. 166). Consoante Correa Silva (2011), a 
forma é explorada pelo tato, que examina suas faces e seus contornos, e é pela forma que o 
objeto será identificado. Do mesmo modo, para Da Silva et al. (2015), a forma é o elemento 
principal de identificação na relação entre objeto tridimensional e formas geométricas 66, 
conforme resultado de pesquisa de campo com 10 cegos congênitos adultos (com ensino 
superior completo e incompleto). A dinâmica do estudo mencionado contemplou o exame 
tátil de objetos do cotidiano67 desses participantes, em relação à forma, materiais, textura e 
rugosidade, peso, tamanho e temperatura, revelando também a importância da instrução do 
conteúdo de geometria para crianças cegas no ensino fundamental. 

Sobre texturas de livros ilustrados em relevo, Correa Silva comenta sobre pesquisas realizadas 
na ONCE, onde constatou a seguinte situação: 

O problema está nas figuras de pequeno tamanho, já que a falta de espaço 
dificulta a diferenciação entre umas texturas e outras. Não existe código 
padronizado, no entanto geralmente atribuímos as mesmas texturas para 
representar determinados conceitos, criando uma espécie de código tácito 
(CORREA SILVA, 2011, p. 169)68. 

Desse modo, para a autora, mesmo a textura sendo um elemento com propriedades que 
agradam ao tato e que fornecem informações sobre o objeto configurado, auxiliando no seu 
reconhecimento, ela pode afetar a leitura e o reconhecimento da forma em determinadas 
situações, conforme comentado, merecendo estudos mais aprofundados. 

A orientação espacial é outro elemento que pode ser explorado no plano bidimensional, mas 
no âmbito da deficiência visual sugere-se que seja inserido em um processo de ensino e 
aprendizagem, assim, os conceitos espaciais básicos, dentre os quais “[...] acima, abaixo, 
esquerda, direita, na frente, atrás, em cima, embaixo [...]” 69 , poderão ser articulados com 
destreza sobre o plano (CORREA SILVA, 2011, p. 170).  Segundo essa autora, a partir de estudos 
de Millar (1997), a orientação espacial também contempla outro importante aspecto que diz 
respeito à forma, ou seja, como se relacionam as suas partes com o todo e também a sua 
localização no plano bidimensional.  

Outros elementos se referem ao tamanho, à escala e à proporção entre os objetos dentro de 
uma composição gráfica. Na opinião de Correa Silva (2011), tanto as crianças videntes quanto 
as cegas, com o tempo, entenderão esses conceitos se tiverem apoio no ambiente 
educacional e familiar. No caso do estudo desses elementos, a mão e os dedos são 

66 Formas geométricas: cubo, pirâmide, cilindro, cone e esfera (DA SILVA, 2015).  
67 Objetos: caixa de chá, caixa de colchão, caixa de sapato, bule de café, copo plástico, enfeite de girassol, casquinha de sorvete, 
detergente Ypê, garrafa de água, garrafa de Fanta, garrafa de Gatorade, bola de futebol, celular, pasta de dente, copo de vidro, 
lata de lixo, caixa de joia (cubo), espelho circular, pote de fermento, Coca-cola, papel higiênico (DA SILVA, 2015). 
68 “El problema está en figuras de pequeño tamaño, ya que la falta de espacio dificulta en ocasiones la diferenciación entre unas 
texturas y otras. No existe un código estandardizado, no obstante solemos assignar las mismas texturas para representar 
determinados conceptos, creando una especie de código tácito” (CORREA SILVA, 2011, p. 169). 
69 “[…] arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás, arriba, abajo [...]” (CORREA SILVA, 2011, p. 170). 
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considerados essenciais como parte do sistema háptico, capazes de realizar medições que o 
sistema visual não conseguiria. Outra importante noção de escala se dá a partir de um marco 
de referência na imagem, assim como assinala Arnheim: “nenhum objeto se percebe isolado 
ou sozinho no espaço, é a relação deste com seu entorno que determina as suas 
características”70 (ARNHEIM, 1979 apud CORREA SILVA, 2011, p. 173, tradução nossa). 

Segundo Eriksson (1999), o volume tátil pode ser percebido combinando-se linhas e padrões, 
ou também pelos diferentes níveis de ondulação do papel (como na técnica de 
termoformagem). Nesse mesmo enfoque, Correa Silva (2011) indica dois aspectos 
importantes propostos por Polly Edman 71, que devem ser considerados ao se preparar a 
imagem no plano, dentre os quais observar a altura máxima de 6mm do relevo e respeitar a 
distância de 6mm (no mínimo) entre as linhas, para que não se perceba tatilmente uma só 
linha grossa. Vale relembrar a importância da simplicidade no desenho, como também de se 
estar atento aos elementos distratores, que podem levar a uma leitura errônea da forma 
(LIMA, 2001, 2004).  

Eriksson (1999) complementa esse conjunto de informações, indicando a importância de 
ensinar a criança a entender, por exemplo, o que é a forma, a direção e a distância, por 
exemplo, antes de introduzir conceitos bidimensionais dos desenhos ou nos mapas. Para esta 
autora, ser capaz de distinguir por meio do toque as linhas em relevo, superfícies e pontos, 
bem como poder fazer a relação entre os objetos em uma composição gráfica, é um processo 
que necessita de ensino e aprendizagem, desse modo, vale ressaltar a importância da 
qualidade das configurações táteis oferecidas às pessoas cegas, em particular às crianças, 
considerando-se sempre o seu desenvolvimento cognitivo e motor. 

70 "Ningún objeto se percebe aislado o solo en el espacio, es la relación de éste con su entorno que determina sus características” 
(ARNHEIM, 1979 apud CORREA SILVA, 2011, p. 173). 
71 EDMAN, Polly. Tactile graphics. New York: American Foundation for the Blind, 1992. 
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3. Capítulo 3 – Aspectos sobre ensino
de desenho para crianças cegas

Este capítulo é uma continuidade das reflexões sobre leitura e elaboração de desenhos táteis, 
porém direcionado ao ensino de desenho para crianças cegas. Apresenta procedimentos 
metodológicos utilizados por Duarte, Bardisa, Więckowska, Marek e Piekas, que contemplam 
o uso de objetos tridimensionais, figuras planificadas e desenhos em relevo para promover a
prática da linguagem de desenho de crianças com deficiência visual. Neste capítulo sobre o
ensino, procurou-se observar a presença dos elementos da linguagem visual e como eles se
manifestam nas propostas abordadas.

Com já comentado por Darras e Valente (2013), também para Amiralian (1997), ainda vigora 
a ideia de que a realização de desenhos por pessoas cegas está relacionada a uma imposição 
da cultura visual, portanto, sem muito significado para elas. Na verdade, segundo a autora, 
esse pensamento crítico alerta para uma antiga conduta do contexto educacional, em que se 
utilizavam desenhos táteis simplesmente adaptados com base em suas configurações visuais. 
Assim, nas suas palavras, 

Dentro dessa prática pedagógica, os desenhos (de animais, casa, ou 
qualquer outro objeto) deveriam servir aos sujeitos cegos como elementos 
para reconhecimento dos objetos, ajudando-os na representação mental e 
conceituação do mundo externo. Pareciam acreditar que a percepção 
tátil-cinestésica de uma figura bidimensional, representativa de uma 
percepção visual, pudesse ser traduzida pela criança cega para um 
conceito tridimensional do objeto em si (MASINI, 1990 apud 
AMIRALIAN,1997, p. 86). 

Dados mais recentes comprovam que esse tipo de conduta ainda prevalece, como indicou a 
pesquisa de Masini, publicada em 1990 (apud AMIRALIAN, 1997), e de Correa Silva (2011), 
conforme abordada no capítulo anterior. Por outro lado, constatou-se que há uma 
preocupação no que diz respeito ao tipo de desenho oferecido às pessoas com deficiência 
visual e também como ensiná-las a desenhar. 

De acordo com observações anteriores, muitas são as características indicadas para a 
elaboração de desenhos para os cegos, dentre as quais: conter os atributos principais do 
objeto, ser simplificado e ter linha de contorno fechada (ERIKSSON, 1999; LIMA, 2001; 
WIĘCKOWSKA, 2003; CLAUDET, 2009; DUARTE, 2007b, 2008d, 2011; CARDEAL, 2011). Essas 
mesmas características foram observadas por Darras (1996,1998) e Duarte (1995, 2001a) nos 
desenhos esquemáticos realizados por crianças videntes, e se tornaram a base da proposta 
metodológica de Duarte no ensino de desenho para crianças cegas (DUARTE, 2001a, 2001b, 
2003, 2004a, 2004b, 2008b, 2008c, 2009a, 2011; DUARTE; PIEKAS, 2011; DUARTE; CARDEAL, 
2008; DUARTE; VALENTE, 2005; DUARTE; KLUG, 2005; DARRAS; DUARTE, 2007).  
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Com esses mesmos fundamentos teóricos, nossos estudos avançaram para o ensino de 
desenho no âmbito da educação inclusiva, que será apresentado no capítulo seguinte. 

3.1. Propostas metodológicas 

No livro Desenho infantil e seu ensino a crianças cegas. Razões e método, publicado em 2011, 
Maria Lúcia Batezat Duarte apresenta parte de sua trajetória de 10 anos de ensino 72  de 
desenho para crianças com deficiência visual. A abordagem do livro contempla questões 
teóricas que envolvem memória, aprendizagem, cognição e esquema gráfico, com enfoque 
no desenho infantil e na deficiência visual. No método, Duarte propõe o uso de “esquemas 
gráficos tátil-visuais” como fundamentais nas atividades gráficas com crianças cegas 
(DUARTE, 2011, p. 10). O termo “esquema gráfico” já havia sido adotado por Duarte para 
designar um tipo de desenho muito utilizado por crianças e adolescentes videntes73, e que 
não possui um caráter artístico, e sim, comunicacional. Nas palavras da autora, 

Nomeei-os “esquemas gráficos” e comparei-os, em sua função e 
generalização, à palavra que identifica e significa os objetos do mundo. 
Analisando os “esquemas gráficos”, compreendi que, não havendo 
invenção ou arte naquele fazer, existia algo essencial aos sujeitos que 
deveria ser considerado: uma possibilidade de diálogo, de comunicação, 
de troca intersubjetiva (DUARTE, 2011, p. 11). 

Esse tipo de desenho ganhou ainda mais ênfase nas suas pesquisas, quando Duarte observou 
também o “[...] valor cognitivo, uma vez que eles ofereciam uma síntese dos objetos, uma 
espécie de ‘mapa’ geral, classificatório e totalizador dos objetos do mundo” (DUARTE, 2011, 
p. 11). Além das possibilidades formais dos esquemas gráficos das crianças videntes, uma das
motivações de Duarte para o ensino de desenho foi saber que crianças cegas congênitas, que
não tinham experiência com desenho, nem noções de planificação de figuras, não
conseguiram ler imagens em relevo, já que lhes faltava o gesto e a memória motora para essa
atividade (DUARTE; CARDEAL, 2008). Sendo assim, as qualidades generalizantes, simplificadas
e neutras do esquema gráfico passaram a ser aplicadas no seu método de ensino de desenho
para crianças cegas.

Desse modo, Duarte (2001a), baseada em estudos de Darras (1998), comenta que os 
esquemas gráficos são muito repetidos pelas crianças videntes, fazendo com que se crie uma 
memória de procedimentos, pois, por manterem o mesmo aspecto formal, são produzidos 
quase que automaticamente e cada vez com mais facilidade, resultando em uma economia 
de trabalho mental.  Nesse sentido, para Duarte, 

72 Os dados coletados nesse período são provenientes das pesquisas de Duarte e de seus alunos de graduação e pós-graduação 
do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, além de visitas a instituições de ensino para pessoas 
cegas. 
73 Baseada em dados obtidos na sua tese de doutorado: O desenho do pré-adolescente: características e tipificação. Dos aspectos 
gráficos à significação nos desenhos de narrativa (1995, ECA/USP), e também apresentados no artigo Esquemas gráficos: o 
pensamento, a comunicação, o ensino da arte (2001a). 
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Se compreendermos com Darras (1996, 1998) ou mesmo com os dados de 
minha pesquisa (Duarte, 1995) que o desenho de esquemas gráficos possui 
acima de tudo uma função comunicacional, e verificamos que esses 
desenhos, exatamente por seu esquematismo generalizante, cumprem 
perfeitamente a tarefa de comunicar (de tornar presente o objeto ausente 
em uma situação de diálogo), podemos compreender a característica de 
“economia cognitiva” que esses desenhos asseveram. Isto é, eles são 
capazes de possibilitar uma apresentação (representação) do objeto com 
um trabalho mental mínimo (DUARTE, 2007b, p. 9-10). 

No caso da leitura e da realização de desenhos por crianças cegas, essa economia cognitiva 
mental é essencial, a fim de não sobrecarregar a memória semântica, conforme também 
indica Lima (2001). Para Duarte (2007b), existe uma grande diferença entre ler desenhos 
tatilmente e produzir desenhos, já que essa produção, envolvida em complexos 
procedimentos, está estritamente ligada ao sistema sensório-motor e, especialmente, no 
conhecimento dos códigos de representação visual.  

No texto A imitação sensório-motora como uma possibilidade de aprendizagem do desenho por 
crianças cegas (2008b), Duarte reflete sobre como a leitura de imagens e o desenho estão 
intimamente relacionados com a questão motora, quando se trata de funcionamento 
cerebral. Observando o conjunto de sua pesquisa desse período, percebe-se que as questões 
sobre motricidade e automatismo gráfico permeiam grande parte de suas reflexões. Assim, 
entre 2002 e 2009, Duarte realizou um estudo de caso longitudinal com uma menina cega de 
nascimento (dos 8 aos 15 anos de idade). Segundo a autora, os desenhos iniciais de Manuella 
não passavam de “movimentos circulares e pendulares” sobre o papel, similares às “[...] 
‘garatujas’, um preâmbulo ao desenhar infantil” (DUARTE, 2011, p. 12), até ela alcançar 
resultados gráficos muito significativos. Em poucas linhas, Duarte relata parte do percurso 
realizado com a menina, que também esteve permeado por momentos lúdicos: 

Após os primeiros anos de trabalho, foi possível ver Manuella desenhar 
orgulhosa uma árvore, uma casa, ela mesma e sua-mãe, sua tia-cheia-de-
dedos, seu pai-com-seus-objetos-prediletos. E, depois, Manuella foi capaz 
de desenhar junto com crianças visuais e reconhecer tatilmente os 
desenhos que realizavam, foi capaz de usar o desenho para apresentar o 
significado que ela atribuía a palavras abstratas que nomeiam, na 
linguagem usual, as qualidades e estados dos objetos do mundo. Mais 
ainda, foi capaz de solicitar a aprendizagem de determinados esquemas 
gráficos com o claro intuito de compreender a configuração formal de 
alguns objetos, para “conhecê-los”, como ela dizia (DUARTE, 2011, p. 
12). 

A seguir, podem ser visualizados dois desenhos de Manuella, o primeiro em 2002, no início, e 
o segundo em 2009, no final do estudo:
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Desenho de Manuella, em 2002. Arquivo LabDIA. 
Fonte: DUARTE (2011, p. 100) 

Desenho de Manuella, em 2009. Arquivo LabDIA. 
Fonte: DUARTE (2011, p. 189) 

Figura 10. Desenhos de Manuella, no início e no final do estudo longitudinal. Fonte: Duarte (2011). 

De acordo com Duarte (2011), durante o processo de ensino-aprendizagem vivenciado com a 
menina, entre dificuldades e conquistas, inúmeras situações foram observadas, e uma delas, 
mais uma vez, diz respeito à questão motora. Dada essa circunstância, a autora observara que 
a menina “[...] fazia um grande esforço mental para recordar uma sequência gráfica que, no 
seu caso, com a ausência de uma imagem mental visual, dependia exclusivamente da imagem 
mental motora”, sendo quase sempre necessário retornar aos procedimentos de desenho 
anteriormente exercitados (DUARTE, 2008b, p. 19). Nesse âmbito, a pesquisadora comenta 
sobre os estudos de Yvette Hatwell74, a respeito das dificuldades que as pessoas cegas têm 
em reconhecer figuras bidimensionais planas com linha de contorno em relevo tátil, em 
virtude da pouca atividade de desenho, e que a sobrecarga mental exigida para o 
reconhecimento de desenhos pode ser a causa da grande resistência para o exercício gráfico, 
daí a necessidade de exercícios motores repetidos. Para Duarte, portanto, é de grande 
importância: 

a) a compreensão que memorizamos os objetos também como uma
sensação motora de nossa ação [...]; e b) a evidente relação entre os
“desenhos de rotina” executados por meio da memória procedural por
pacientes com lesões visuais e o automatismo gráfico, que Luquet já
indicara como fator de repetição e manutenção de desenhos tipo, entre os
quais conceituo os “esquemas gráficos” (DUARTE, 2011, p. 84-85).

Ainda em relação a esse assunto, Bardisa (1992), baseada em Piaget (1983), indica que 
exercícios repetidos podem internalizar-se, criando uma imagem mental de determinados 
movimentos, estruturando-os, para que possam ser realizados posteriormente em outras 
ações. Da mesma maneira, Duarte e Piekas (2013) destacam a modalidade sensório-motora 
como parte do sistema cerebral que é responsável por reter memórias de gestos, como no 
desenho de figuras geométricas ou esquemas gráficos, em que se usa sempre a mesma 
sequência e direção de traçado, como um automatismo gráfico. Sobre a importância da 

74 Yvette Hatwell é pesquisadora francesa, da Université Pierre Mendes – France/Grenoble 2, na área de psicologia cognitiva. 
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repetição de exercícios, os pesquisadores da área de neurociências Rocha e Sholl-Franco 
(2006), com referência aos estudos de Ohyama et al., complementam que, 

Quando realizamos ou tentamos imitar um ato motor, nossos programas 
representam nada mais do que modelos para a formação de memórias 
associativas. Nesse estágio, este tipo de memória se refere à capacidade 
humana de aprender novos gestos motores, sendo manifestada através da 
melhora do seu desempenho. Seu desenvolvimento necessita de 
treinamento repetitivo e, normalmente, é duradouro, de forma que a 
repetição consiga transformar um gesto, antes, descoordenado, em um 
movimento muito mais harmonioso, através de um processo chamado 
mecanização (OHYAMA et al., 2003 apud ROCHA; SHOLL-FRANCO, 
2006, p. 159).  

Outro tópico importante abordado por Duarte (2008b, 2011) se refere à imitação sensório-
motora, conduzida pela teoria de Henri Wallon e Fayda Winnykamen. Na sua análise, a 
imitação é “o uso intencional da ação do outro para servir de guia a uma atividade própria, 
orientada a um objetivo” (WINNYKAMEN, 1990 apud DUARTE, 2008b, p. 20). Assim, esse tipo 
de imitação pode ser comparada à imitação visual da criança vidente, que observa os 
movimentos realizados por seus pares, imitando-os. Nesse sentido, para o processo de ensino 
e aprendizagem por imitação sensório-motora, Duarte (2008b) nomeia enquanto ações 
principais: a reação 75 (realização do mesmo traçado, conforme aquele que foi feito 
anteriormente, com auxílio do professor, do tipo mão sobre mão), a repetição (realização do 
mesmo traçado, entretanto, mais elaborado, com possibilidade de ajustes e correção) e a 
imitação (quando a criança realiza o traçado sem auxílio). A figura a seguir ilustra o momento 
anterior à repetição, em que a pesquisadora orienta o traçado da figura oval. 

Figura 11: Desenho da figura oval realizado por J. A. D.,10 anos, pelo processo de imitação sensório-motora, 
baseado em Duarte (2011). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

75 Grifos da autora. 
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Essa autora esclarece que as crianças cegas necessitam de auxílio, principalmente para os 
primeiros traçados, para que aprendam a acompanhar o desenho da linha que vai sendo 
traçada. Dessa forma, para Duarte, 

Do ponto de vista perceptivo, o controle tátil da execução do desenho em 
curso é bem mais precário que o controle visual dos videntes devido à 
exiguidade do campo perceptivo tátil, do caráter sequencial da apreensão 
e da dificuldade perceptivo-motora em seguir as linhas com a mão 
esquerda enquanto que a mão direita desenha (HATWELL, 2003 apud 
DUARTE, 2008b, p. 19). 

Diante desse referencial, cabe destacar a importância do ensino individualizado, em função 
das dificuldades enfrentadas pela criança e da necessidade de acompanhamento sensório-
motor, principalmente no início do aprendizado de desenho (DUARTE, 2008b, 2011; PIEKAS, 
2010). Consoante Duarte (2004a), a criança vidente, ao construir o esquema gráfico e destacar 
aquilo que é mais relevante dentre as características do objeto desenhado, demonstra sua 
aprendizagem e compreensão do mundo em que vive. Desse modo, a autora acredita que 
desenhar tendo como referência os objetos do seu entorno, pode ajudar a criança cega na 
formação de conceitos e apreensão do mundo que a rodeia. Vale dizer que, antes da 
representação do objeto, a autora aconselha que sejam estudadas linhas e figuras 
geométricas básicas, e que paralelamente ao exame tátil do objeto tridimensional sejam 
nomeadas as linhas e figuras geométricas que compõem aquele objeto.  

A seguir, são apresentados alguns exercícios de liga-pontos e linhas em relevo para a prática 
da leitura tátil e da produção de desenhos. 

Exercício de liga-pontos praticado por 
Manuella 

Exercício de liga-pontos praticado por 
Manuella  

Tipos de linhas em movimento em 
relevo utilizadas para leitura tátil 

Figura 12: Exercícios de liga-pontos e tipos de linhas em relevo. Fonte: Duarte (2011, p. 106 e 113). 

Em relação às dificuldades encontradas pela criança cega para o traçado de figuras 
geométricas, Duarte (2011) comenta sobre o conceito “sequencial-temporal”, apontado por 
Oliver Sacks (2006), que a autora relaciona com um tipo de marcação temporal e rítmica, e no 
seu estudo de caso auxiliou Manuella na realização das arestas “iguais” do quadrado, na busca 
pelo controle do movimento da linha. Sendo assim, Duarte “[...] ditava intervalos idênticos, 
por exemplo: 1... 2... 3..., e cada linha deveria ser construída em três tempos” (DUARTE, 2011, 
p. 117). Esses exercícios possibilitaram à menina o desenho de casas e prédios, conforme
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desenhos da figura a seguir, além de proporcionar mais segurança na realização de imagens 
que continham figuras geométricas. 

Desenho de Manuella: “Fábrica de coletes”, 
2004  Desenho de Manuella: “Prédio 2”, 2007  

Figura 13: Desenhos de Manuella. Fonte: Duarte (2011, p. 182 e 185). 

Com base em tais princípios, Duarte (2004a) propõe uma sequência de exercícios que tem 
como ponto de partida a leitura tátil do objeto tridimensional, que pode ser visualizada no 
quadro a seguir. Vale dizer que, após a realização do desenho, é importante incentivar a 
criança a tocar e identificar as linhas recém-desenhadas (DUARTE, 2004b). 

1. Exercício de leitura tátil para
reconhecer as características 

gerais do objeto tridimensional, 
observando com o dedo 
indicador as bordas de 

superfície e linhas de contorno 

2. Exercício de leitura tátil das 
bordas de contorno da 

planificação bidimensional do 
objeto, realizados em material 

macio (tipo EVA) 

3. Exercício de leitura tátil do 
desenho bidimensional do 

objeto, realizado em linha de 
contorno em relevo tátil 

4. Exercício de desenho do 
objeto, com base nas figuras

estudadas 

Figura 14: Proposta do método de Duarte (2004a). Ilustrações de Mari Ines Piekas, baseadas em Duarte (2004a, 
2011). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A figura na sequência mostra alguns dos materiais didáticos utilizados por Duarte durante o 
seu estudo de caso longitudinal, como miniaturas tridimensionais, figuras planificadas, 
desenhos em linha de contorno em relevo, prancha de tela de náilon e giz de cera colorido. 
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Figura 15: Materiais didáticos utilizados por Duarte. Fonte: Duarte (2011, p. 158). 

Os desenhos da figura abaixo representam uma pequena parte da produção gráfica de 
Manuella, realizados após o estudo da figura humana e de animais.  

Desenhos de figura humana. Arquivo LabDIA Desenho de cachorros. Arquivo LabDIA 

Figura 16: Desenhos realizados por Manuella com base no método de Duarte (2004a, 2008b, 2011). Fonte: Duarte 
(2011, p. 145 e 154). 

Vale ressaltar três importantes contribuições de Duarte a partir do seu método: usar esquemas 
de crianças videntes como referência para os desenhos adaptados às crianças cegas; os 
desenhos devem ser compostos por linhas e figuras geométricas básicas; procurar utilizar a 
mesma sequência de leitura tátil em todas as etapas (seja no objeto, na planificação, no 
desenho em linha de relevo ou na realização do desenho). A autora acredita que, após a 
aprendizagem de desenho de figuras isoladas, a criança cega poderá compor cenas com essas 
mesmas figuras no espaço da folha de desenho, trabalhar as relações que existem entre os 
objetos e, com isso, compreender melhor o espaço físico em que vive (DUARTE, 2011).  

É pertinente enfatizar a observação dessa autora a respeito das dificuldades encontradas 
pelas pessoas cegas durante o desenho, dentre elas, não conhecer as convenções aplicadas à 
representação bidimensional, a carga cognitiva que lhe é exigida durante o reconhecimento 
de desenhos táteis e objetos, e também a respeito da natureza sequencial de apreensão da 
forma, que é diferente da natureza totalizadora de apreensão da forma pelos videntes 
(HATWELL, 2003 apud DUARTE, 2011). 
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No livro Como enseñar a los niños ciegos a dibujar, Lola Bardisa (1992) aborda questões 
fundamentais sobre a percepção háptica, condutas manipulativas, desenvolvimento dos 
processos de aprendizagem, como também apresenta o seu método de ensino de desenho, 
denominado “Elementos básicos”. Esse método foi trabalhado com crianças cegas, de 6 a 11 
anos de idade, onde foram utilizadas miniaturas de objetos tridimensionais “inteiros”, objetos 
tridimensionais “seccionados ao meio”, silhuetas planificadas dos objetos e desenhos 
impressos em lâminas por termoformagem, que se agrupam por categorias de pessoas, 
animais, frutas e plantas, veículos, objetos usados para comer, objetos caseiros, ferramentas 
e figuras geométricas. A seguir, são apresentadas três categorias de objetos utilizados pela 
autora. 

Figura 17: Objetos tridimensionais “inteiros”, objetos “seccionados ao meio” e silhuetas planificadas dos objetos e 
desenhos impressos em lâminas por termoformagem. Fonte: Bardisa (1992, p. 133-134). 

Segundo Bardisa (1992), o objetivo do método foi verificar se as crianças cegas, após 
exercícios com objetos e suas derivações, seriam capazes de realizar desenhos tendo como 
referência a imagem mental desses objetos. Dentre os procedimentos adotados, destacam-
se: 

a. estimular o sentido do tato;
b. incentivar o desenvolvimento da capacidade de interpretar a informação tátil;
c. possibilitar o conhecimento dos objetos circundantes;
d. desenvolver o processo de compreensão da transição do objeto tridimensional para

o desenho do objeto bidimensional;
e. interpretar os desenhos representados no espaço gráfico;
f. iniciar-se na aquisição de habilidades para a realização de desenhos76 (BARDISA, 1992,

p. 139, tradução nossa).

76 “a) Estimular el sentido del tacto; b) favorecer el desarollo de la capacidad para interpretar las informaciones táctiles; c) possibilitar 
el conocimiento de los objetos del mundo circundante; d) desarrollar el processo encaminado a compreender el paso de la 
tridimensionalidad a la bidimensionalidad; e) interpretar los dibujos representados en el espacio gráfico; f) iniciarse en la adquisición 
de habilidades para la realización de dibujos” (BARDISA, 1992, p.139). 
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A autora aconselha que seja trabalhada, sempre que possível, a leitura tátil do objeto real, 
fazendo com que a criança o toque, o cheire, ouça o som que produz e observe o seu uso e a 
sua função. Desse modo, com base no estudo realizado com esse método, Bardisa levantou 
dados importantes sobre a percepção por meio do tato ativo e como esse sentido faz a 
discriminação entre os estímulos recebidos e a interpretação de seus significados. A autora 
trabalha com a ideia de contorno, assim, por meio de uma secção (um corte) no objeto (em 
uma maçã, por exemplo), é possível contornar suas metades na folha de papel, e o resultado 
será a sua “silhueta” em linha de contorno, entendendo que isso poderá ajudar a criança a 
compreender a representação bidimensional desse objeto.  

Figura 18: Desenho em torno de uma secção feita na maçã, resultando em uma silhueta em linha de contorno. 
Ilustração de Mari Ines Piekas, baseada em Bardisa (1992). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Porém, para Bardisa (1992), a habilidade de contornar um objeto e o controle de segurar um 
lápis para realizar traçados sobre um espaço do papel devem ser exercitados continuamente, 
a fim de que a criança cega alcance cada vez mais maturidade na sua motricidade e domínio 
do espaço gráfico, podendo evoluir para desenhos mais complexos. Ao contrário da criança 
vidente, a criança cega não consegue delimitar esse espaço no início dessa prática, assim, 
Bardisa sugere fazer linhas em relevo nas bordas do papel para que o seu traço não deslize 
para fora. Dessa maneira, exercícios de desenho trarão à criança experiências sensoriais que, 
na medida em que são internalizadas como imagens mentais, poderão se manifestar em 
representações gráficas posteriores.  

Além de contornar os objetos, a autora sugere outros exercícios iniciais, a serem realizados 
em pranchas com desenhos em linhas duplas de relevo, nos quais a criança introduz o lápis 
entre as linhas e o desliza, observando o seu formato; exercícios de encaixe de formas; e placas 
impressas por termoformagem, em que a criança percebe o contorno do objeto planificado. 
Alguns desses procedimentos podem ser visualizados na figura a seguir. 
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1. Exercício de leitura
tátil do objeto 
tridimensional 

2. Exercício de desenho da 
silhueta, baseado na 

secção do objeto 
tridimensional 

3. Exercício de encaixe da 
silhueta do objeto, recortada 

em madeira  

4. Exercício de 
percepção tátil da 
silhueta do objeto, 

impressa por 
termoformagem, alto e 

baixo relevo  

5. Exercício de 
desenho do objeto 
realizado após as 
etapas anteriores 

Figura 19: Método de Bardisa (1992). Ilustrações de Mari Ines Piekas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A autora indica a leitura tátil e o desenho de linhas a fim de promover a “sensibilização tátil” 
(BARDISA, 1992, p. 94). A seguir, podem ser observadas pranchas com linhas em relevo para 
a criança percorrer com os dedos e com a ponta do lápis, utilizados para esses exercícios. 

Figura 20: Pranchas de linhas para exercícios de “sensibilização tátil”. Fonte: Bardisa (1992, p. 89-95). 

Bardisa propõe que a criança cega realize variados desenhos de linhas após os exercícios de 
sensibilização tátil, indicando que, quanto mais traços realizar, mais domínio do espaço 
gráfico e eficácia no traçado alcançará, entretanto, caso a criança esteja com dificuldades, o 
professor deverá auxiliá-la, sobrepondo-lhe a sua mão para que realizem o traçado juntos. 
Para resultar em um desenho em relevo, usa-se papel sobre prancha emborrachada ou sobre 
feltro, no qual a criança pode perceber o seu traçado logo em seguida. Além do desenho, 
Bardisa (1992) sugere exercícios com massinha de modelar dentro de um ambiente lúdico, a 
fim de melhorar habilidades como pressão dos dedos e mãos, coordenação, rapidez e controle 
dos movimentos.  

Com o intuito de testar o método “Elementos básicos”, Bardisa realizou as atividades foram 
realizadas entre crianças cegas e crianças videntes, da mesma turma da escola, e divididas por 
tipo de aprendizagem e por níveis77 de complexidade. Nesse processo, a autora enfatiza que 
o professor deve estar atento às dificuldades da criança ao adquirir essas novas habilidades, e
com isso estar disponível para auxiliá-la quando precisar.

77 Exercícios realizados nesta ordem: aprendizagem dos volumes, aprendizagem das secções e, por último, aprendizagem das 
silhuetas (BARDISA, 1992). 



82           ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

No livro abordado, Bardisa (1992) também apresenta uma proposta de estudos para crianças 
mais velhas, que já têm certo domínio de desenho e entendem a sua representação no plano 
bidimensional. Sendo assim, baseada em variados temas, essa autora aborda alguns 
conceitos, dentre os quais: 

a. orientação no espaço de desenho (centro, parte superior, inferior, direita e esquerda);

b. profundidade do espaço (análise das expressões “frontal”, “central”, “de fundo”);

c. posição dos objetos (esquerda, direita, abaixo, acima, nos planos frontal, central e de
fundo);

d. distância dos objetos (mais longe, mais perto);

e. direção do objeto (na vertical, na horizontal ou inclinado). Para isso utiliza folhas
grossas de papel ou chapa de madeira;

f. texturas diferenciadas das superfícies de objetos tridimensionais (liso, granulado,
pontiagudo, etc.);

g. texturas em ilustrações que representam a superfície dos objetos (como linhas curtas
e longas, onduladas e retas, grossas e finas);

h. sobreposição de objetos no desenho (objetos que escondem parte de outro objeto);

i. composição (distribuição dos elementos no plano bidimensional, com atenção aos
desenhos principais e os secundários, como a diferença de tamanho entre eles)
(BARDISA, 1992).

A autora faz algumas recomendações a respeito dos exercícios, como, por exemplo: que sejam 
utilizadas representações auxiliares e outros dispositivos que ajudem na compreensão da 
tarefa; que o professor e/ou colegas auxiliem a criança cega, explicando-lhe verbalmente o 
processo de desenho; que o conteúdo do desenho seja facilmente compreendido pela 
criança, sendo que para isso o material ilustrado deve ser claro e coerente na sua composição, 
e não ter excessos de detalhes; que se evitar o desenho de componentes pequenos e pouco 
definidos, além de se elaborar com clareza os desenhos principais. Bardisa (1992) ainda indica 
que os desenhos mais complexos, que exigem agrupamento e organização de formas, vão 
solicitar da criança mais tempo e prática, já que envolvem maior controle espacial e 
perceptivo. 

Como já comentado, Bardisa teve como objetivo comprovar se o grupo de crianças cegas com 
o qual trabalhou o método foi capaz de interpretar e executar desenhos com base na imagem
mental do objeto. Dessa forma, concluiu que as crianças cegas podem aprender a desenhar,
que os desenhos adquirem mais qualidade à medida que se avança na aprendizagem e que,
por meio do desenho, essas crianças têm melhor percepção de como são realmente os objetos 
do seu entorno. Para essa pesquisadora, é possível alcançar maior qualidade e precisão nos
desenhos se for proporcionado um método apropriado de ensino, inclusive mantendo-se um
trabalho contínuo em sala de aula, como se faz com crianças videntes.
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O quadro a seguir mostra dois desenhos realizados por crianças cegas, antes e após a 
aprendizagem com o método “Elementos básicos”. 

Desenhos antes do estudo com o método  

Desenhos após o estudo com o método  

Figura 21: Desenhos antes e após o estudo do método de Bardisa (1992). Fonte: Bardisa (1992, p. 151 e 154). 

Outra proposta de ensino de desenho no âmbito da deficiência visual pode ser encontrada no 
livro Nauczanie niewidomych dzieci rysunku – przewodnik dla nauczyciela (Ensino de desenho 
para crianças cegas – guia do professor)78, de 2008, elaborado por Anna Chojecka, Marian 
Magner, Elżbieta Szwedowska e S. Elżbieta Więckowska, com base no trabalho realizado no 
Centro Educacional para Cegos – Laski, em Varsóvia. No livro, são abordados aspectos do 
percurso histórico de ensino de desenho; descrição das experiências com desenho no Laski; 
percepção espacial; objetivos do programa de ensino de desenho; convenções e técnicas de 
representação; regras para elaboração de ilustrações, desenhos e gráficos para cegos; 
desenhos elementares, métodos e exercícios complementares e introdução de medidas e 
desenho com instrumentos. É importante ressaltar que esse centro educacional atende 
pessoas cegas e com baixa visão, desde bebês até adultos, colaborando em todos os níveis do 
percurso escolar dessas pessoas, em relação às disciplinas de formação básica, sendo o 
desenho utilizado para complementar o seu aprendizado. 

Para Więckowska (2003), uma das autoras que trabalha com crianças nesse centro, o ensino 
de desenho deve ser considerado como uma linguagem, com a qual elas aprendem a receber 
e a transmitir mensagens, portanto, recomenda-se que o desenho esteja integrado nos 
currículos da educação infantil e nas aulas de orientação espacial, matemática, ciências, arte, 
história, entre outras áreas. Nesse sentido, o desenho é uma valiosa fonte de informações para 
conhecer conceitos, objetos e relações espaciais, no âmbito da reabilitação.  

78 PDF disponível do livro Nauczanie niewidomych dzieci rysunku – przewodnik dla nauczyciela em: 
<http://www.laski.edu.pl/pl/grafika-dla-niewidomych>. Acesso em: 11 jun. 2017. 

Mari Ines Piekas 

http://www.laski.edu.pl/pl/grafika-dla-niewidomych
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Segundo a autora, a atividade de desenho promove um diálogo com a criança, que, durante 
o ato de desenhar, tende a falar de sua representação, favorecendo ao professor, psicólogo e
também seus pares conhecê-la melhor. Więckowska (2003) compara o ensino de desenho ao
ensino da língua materna, ou mesmo de uma língua estrangeira. Considerado, portanto,
como uma linguagem com convenções específicas, o ensino de desenho deve ser
fundamentado em um método. Assim, somente depois de ter alcançado relativo domínio da
estrutura da linguagem de desenho, a criança passará a elaborar informações mais abstratas,
de maneira semelhante ao aprendizado da língua. No caso do desenho, deve-se estar atento
a não utilizá-lo apenas para fornecer informações no âmbito da representação bidimensional,
sem fazer uma relação com o objeto tridimensional, senão este não passaria apenas de um
“verbalismo plástico”79 (WIĘCKOWSKA, 2003, p. 2, tradução nossa).

Desse modo, para a autora, somente após o conhecimento da linguagem básica de desenho, 
a criança poderá ler e compreender desenhos de objetos e imaginar a sua forma, e ainda, se 
durante esse processo contar com um material gráfico bem elaborado e a supervisão de um 
professor, poderá, com o tempo, manipular imagens e desenhos com autonomia, permitindo-
lhe ingressar de maneira mais plena na sociedade e cultura contemporâneas, conforme 
também indicam Lima (2001), Duarte (2004a, 2011), Darras e Valente (2013) e Szubielska e 
Marek (2016). Vale dizer que o Centro Educacional para Cegos - Laski, utiliza três planos de 
ensino de desenho elementar80 (Rysunki Elementarza T1, T2 e T3), os quais incluem também 
sugestões de exercícios. A imagem a seguir mostra um exemplar de cada plano de ensino, de 
acordo com o grau de complexidade e nível de aprendizagem da criança. 

Plano de Desenho Elementar 1 – T1. Plano de Desenho Elementar 2 – T2. Plano de Desenho Elementar 3 – T3. 

Figura 22: Exemplares de desenhos em relevo dos planos de ensino de desenho T1, T2 e T3. Fonte: Laski (2017). 

79 “Werbalizm plastyczny” (WIĘCKOWSKA, 2003, p. 2). 
80 Disponível em: <http://www.laski.edu.pl/pl/metodyka-nauczania>. Acesso em: 11 jun. 2017. 

http://www.laski.edu.pl/pl/metodyka-nauczania
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Dessa forma, no T1, por exemplo, a criança aprende sobre linhas e figuras geométricas básicas, 
além da sua localização espacial na folha (canto superior, meio, canto inferior esquerdo, etc.); 
no T2 é introduzido o estudo das formas dos objetos do dia a dia da criança (frutas, folhas, 
utensílios domésticos) e vistas superior, frontal e lateral, bem como objetos seccionados. No 
plano T3 são abordadas as variadas posições do corpo humano, como também relações 
espaciais entre objetos, com base no seu próprio corpo. Além do uso de imagens em relevo, 
outros recursos didáticos fazem parte do programa de ensino de desenho, como o de 
materiais naturais colados em painéis, conforme figura a seguir. Segundo Więckowska (2008), 
o recurso possibilita ótimas experiências táteis com superfícies de objetos reais.

Figura 23: Miniaturas de roupas e pedaços de tecidos. Fonte: Więckowska (2008, p. 140). 

Do ponto de vista de Więckowska (2003), o desenho colabora na compreensão das relações 
de direção, como direita, esquerda, e nas relações espaciais, como frente, atrás, para cima, 
para baixo, acima, abaixo, entre, e no meio. Sendo assim, deve-se iniciar o estudo desses 
conceitos com objetos tridimensionais que estejam próximos ao corpo da criança, pois, 
dependendo da idade, ela ainda não compreende explicações sobre um grande espaço, 
tampouco expressões utilizadas pelos adultos videntes. Para tanto, estudos nesse âmbito 
podem ser iniciados no plano bidimensional, sempre procurando fazer um paralelo entre o 
objeto e a sua localização no espaço tridimensional, e o desenho do objeto e sua localização 
no espaço do papel, desse modo, as noções sobre relações espaciais serão construídas de 
maneira compreensível pela criança (WIĘCKOWSKA, 2003). A seguir, instruções utilizadas no 
método do livro para o estudo de relações espaciais no espaço do papel, segundo as autoras 
Szwedowska e Więckowska (2008, p. 197-204). 
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Figura 24: Figuras demonstrativas de como são estudadas relações espaciais na folha de papel. 
Fonte: Szwedowska e Więckowska (2008, p. 197-204). 

No Centro Educacional para Cegos – Laski, as professoras e pesquisadoras Talukder e 
Więckowska (2008) utilizam o plano de estudo de orientação espacial (Plany do nauki 
orientacji przestrzennej), dividido em três livros do método. Vale ressaltar que os exercícios são 
realizados passo a passo, acrescentando-se um objeto de cada vez e aumentando-se 
gradativamente o grau de dificuldade. As autoras também indicam a importância de se 
utilizar a nomenclatura correta ao se estudar as direções espaciais (vertical, horizontal, 
inclinado), as relações espaciais (mais perto, mais longe, ao lado, na frente, frente, atrás, para 
cima, para baixo, acima, abaixo, entre, no meio, etc.) e as relações temporais (depois, antes, 
agora, etc.). A seguir, pode ser observado um tipo de exercício81 e o seu resultado de desenho, 
abordado no Livro 2. 

Livro 2. Desenhos em relevo para 
estudo das relações espaciais: toalha, 
prato, garfo, faca e colher, para uso de 

duas pessoas 

Desenho resultante após estudo 

Figura 25: Plano de estudo para orientação espacial, Livro 2 (Plany do nauki orientacji przestrzennej). 
Fonte: Talukder e Więckowska (2008). 

81 As autoras utilizam objetos familiares às crianças, como aqueles usados nas refeições, para auxiliar na explicação da projeção 
do objeto no plano bidimensional. 
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A figura seguinte apresenta alguns exemplares do material didático utilizado no Centro 
Educacional para Cegos – Laski: 

Prancha com folha especial e 
canetas comuns para desenho 

em relevo 

Objetos utilizados para desenhar, 
perfurar e gravar o papel 

Mapa do Laski, feito de 
linhas com massinha de 

modelar 

Desenho geométrico 
“bordado” no papel 

Tipos de texturas gráficas, por 
termoformagem 

Desenho de animal em relevo, por 
termoformagem Desenho por pontos braille 

Desenhos planificados e 
em linha de contorno para 

aula de ciências, por 
termoformagem 

Figura 26: Materiais para desenho e pranchas com desenhos em relevo para estudo dos objetos e relações 
espaciais no plano bidimensional. Fonte: Więckowska (2008) e Laski (2017). 

De acordo com Więckowska e Hadamik (2017), se a criança cega for privada do contato com 
o mundo, ou seja, com os objetos, irá se expressar com palavras que muitas vezes não
condizem com a realidade. É preciso, segundo as autoras, que esse contato ocorra desde os
primeiros estágios do desenvolvimento, contribuindo, assim, para a formação de conceitos
que envolvem o seu entorno. No caso de desenhos táteis, é importante levar em conta que, o
que se percebe ao examinar o objeto tridimensional com as mãos e dedos é diferente da sua
representação no papel, além disso, ao fazer essa leitura tátil, a forma do objeto vai sendo
construída na mente em partes, e não percebida de um modo global, como visualmente,
conforme também indicam outros autores (BARDISA, 1992; LIMA, 2001; CORREA SILVA, 2011;
DUARTE, 2004a, 2011). Sendo assim, a criança cega necessita de auxílio para entender as
convenções do desenho, além do que, os desenhos devem ser analisados e adaptados de
maneira que ela consiga assimilar a sua representação (WIĘCKOWSKA; HADAMIK, 2017).
Consoante Więckowska e Hadamik (2017), no início do aprendizado é aconselhável que a
criança seja acompanhada pelo professor ou pelos pais, pois estes interagem com ela,
fazendo-lhe perguntas, complementando os seus comentários sobre o desenho,
confirmando, esclarecendo e também corrigindo a sua leitura tátil. Com isso, a criança ficará
mais segura em relação ao aprendizado e estimulada a continuar a atividade. A seguir, podem 
ser observados dois momentos em que pode ocorrer essa interação.
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Figura 27: Realização de desenho e leitura tátil, com auxílio. Fonte: Laski (2017). 

E abaixo, podem ser observados alguns resultados de desenhos 82  realizados no Centro 
Educacional para Cegos - Laski. 

Figura 28: Imagens realizadas por crianças e adolescentes, sobre folha especial para desenho. 
Fonte: Więckowska (2008) e Laski (2017). 

Por sua vez, o professor e pesquisador Bogusław Marek, do Departamento Tiflodidático de 
Inglês e Comunicação Alternativa da Universidade Católica de Lublin – KUL83, e diretor da 
Hungry Fingers – Educational Tools for Young Learners with Special Needs, desenvolve um 
trabalho voltado para o ensino de desenho para crianças cegas em que ele utiliza uma série 
de objetos didáticos84, na intenção de colaborar para a compreensão da representação de 
objetos tridimensionais no plano bidimensional e também no ensino de conceitos sobre 
relações espaciais. Nas suas investigações, Marek (2000) comenta que as convenções gráficas 

82 Na literatura e site consultados não estavam especificadas as idades dos alunos. 
83 KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
84 Para isso, ver: <http://www.hungryfingers.com/index.html>.  

http://www.hungryfingers.com/index.html
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constituem um dos grandes obstáculos na educação de crianças com deficiência visual, assim, 
é importante que a criança, antes de tudo, adquira conceitos de desenho para depois explorar 
desenhos táteis e diagramas. Nesse aspecto, Lima (2001) colabora dizendo que, 

Para o alcance das informações provindas do desenho pelos indivíduos 
cegos é também necessário que se lhes instruam as regras que regem a 
composição do desenho ou desenhar, bem como lhes ofereçam 
informações sobre as convenções pictóricas que costumeiramente se usam 
para representar na forma gráfica o que visualmente é reconhecido como 
objeto real tridimensional (LIMA, 2001, p. 85). 

Segundo Marek (2000, p. 2), a elaboração de uma “biblioteca” de representações gráficas 
poderia colaborar na compreensão das relações espaciais no contexto do desenho por meio 
de atividades didáticas, e isso prepararia a criança cega para a leitura tátil de desenhos, 
principalmente nas áreas de geografia, ciências e geometria, nas quais a demanda é 
considerada maior. Nesse sentido, Duarte (2011) também sugere a construção de códigos 
tátil-visuais baseados nos desenhos das crianças videntes, ao considerar a possibilidade de 
comunicação pelo desenho em um ambiente inclusivo.  

Por sua vez, Marek (2000) acredita que realizar atividades simples no início do processo, como 
desenhos em vista frontal, contribuirão para que a criança aos poucos assimile essas 
convenções. Outro aspecto importante é introduzir os componentes do objeto aos poucos, 
seguindo uma sequência, como o exemplo do desenho planificado de um ursinho de pelúcia 
da figura a seguir, para que a criança monte gradualmente o objeto planificado.  

Figura 29: Desenho em linha de relevo e “ursinho” separado em componentes. Fonte: Marek (2017a). 

Outros produtos da Hungry Fingers85, conforme figuras a seguir, auxiliam na compreensão de 
conceitos, como a rotação e a simetria. Por exemplo, o Rotograph, que compreende um 
conjunto de placas de madeira e mostra que a rotação altera a localização, mas não as formas 
geométricas. Já o Symmetrograph foi desenvolvido para auxiliar no estudo da simetria e é 
semelhante ao Rotografh nas formas geométricas e no material. Nesse produto, as placas de 

85Grifos nossos. 
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madeira se fecham e se abrem como um livro e podem também ser usadas para contornar 
internamente com um lápis ou caneta, desenhando sobre o papel as figuras em simetria. 

Figura 30: Symmetrograph. Fonte: Marek (2017b) e Rotograph. Fonte: Marek (2017c). 

Questões sobre vista frontal, planificação, estudo de relações entre objetos tridimensionais e 
desenhos bidimensionais podem ser abordadas com o Transfograph. Esse objeto didático é 
composto por “minimóveis” de madeira (mesa, cadeira, cômoda, escrivaninha, cama, 
geladeira) e por suas projeções vazadas em placas de madeira, que se encaixam como tampas 
em uma caixa. 

Figura 31: Transfograph. Fonte: Marek (2017d). 

O estudo do movimento da figura humana é também abordado por Marek com o uso do 
Fleximan. Segundo o autor, a intenção desse produto é auxiliar as crianças na compreensão 
de conceitos como “direita” e “esquerda”, das partes do próprio corpo e, também, por meio 
de desenhos táteis, mostrar como outras pessoas realizam diferentes atividades, funcionando 
como um elemento intermediário entre o corpo humano tridimensional e o seu desenho. 
Desse modo, pode-se comparar o Fleximan aos desenhos planificados em relevo utilizados 
por Duarte (2004a, 2011) e Bardisa (1992). Esse objeto é feito de um material magnético e 
articulado, que assume várias formas, e pode ser visualizado a seguir. 
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Fleximan: livro didático Fleximan: objeto magnético articulado Professor Marek utilizando o Fleximan 

Figura 32: Fleximan (MAREK, 2017e). Fotos de Mari Ines Piekas, feitas em visita à KUL, 2015. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

As imagens na sequência complementam o material didático utilizado por Marek no ensino86 
de desenho para crianças cegas.  

Objeto e livro para estudo da 
direção 

Desenho de retângulo sobre 
papel apropriado para desenho 

em relevo 

Planificação em relevo (azul) 
e linha de contorno 

(vermelha) para auxiliar na 
compreensão do desenho 

Textura gráfica em linha de relevo 

Figura 33: Material didático utilizado pelo professor Marek. Fotos de Mari Ines Piekas, feitas em visita à KUL, 2015. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora.   

Outra proposta no âmbito do ensino de desenho pode ser conferida na pesquisa de mestrado 
A desconstrução do esquema gráfico aplicado ao ensino de desenho para crianças cegas (PIEKAS, 
2010), onde foi realizado um estudo de ensino de desenho de flor, borboleta e árvore com 
três crianças e um adolescente, todos cegos congênitos87, tendo como base desenhos de 
crianças videntes e embasamento didático e teórico, principalmente de pesquisas de 
Duarte88.  

Para isso, foram coletados desenhos de crianças videntes entre 6 e 10 anos de idade de uma 
escola pública de ensino, e a seguir podem ser visualizados alguns desses exemplares. 

86 Vale dizer que, durante a visita à Universidade Católica de Lublin, não foram observados desenhos das crianças cegas, já que 
a coleta de dados do professor Marek é realizada em outros locais. 
87 Esses participantes, com 10, 10, 11 e 16 anos de idade, frequentavam a escola pública de ensino e eram alfabetizados em 
braille. Na ocasião do início da pesquisa, tinham um conhecimento mínimo de desenho. Os encontros aconteceram durante dois 
meses, com orientação individual, uma vez por semana, com duração de uma hora cada, totalizando oito horas de exercícios de 
desenho. 
88 Pesquisas publicadas de 2003 a 2009 em: Duarte (1995, 2001a, 2001b, 2003, 2004a, 2004b, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 
2008c, 2008d, 2009a, 2009b), Duarte e Cardeal (2008), Darras e Duarte (2007), Duarte e Klug (2005) e Duarte e Valente (2005). 
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Figura 34: Esquemas gráficos de crianças videntes, entre 6 e 10 anos de idade. Fonte: Piekas (2010). 

Na análise desses desenhos89, por meio de sua “desconstrução”, foram identificados vários 
tipos de linhas e figuras geométricas básicas, como também algumas das características 
descritas por Darras (1998), como repetição, semelhança e simplificação. Como exemplo, é 
apresentada a desconstrução do esquema gráfico de borboleta. 

Amostras de esquemas gráficos de borboleta de crianças videntes, separados em 
partes. 

Linhas e figuras geométricas usadas para 
construção da borboleta. 

Figura 35: Desconstrução do esquema gráfico de borboleta. Fonte: Piekas (2010). 

Desse modo, questões sobre o processo de desenho da criança (COUTINHO, 1998; COUTINHO; 
MIRANDA; FORMIGA, 2003; COUTINHO; MIRANDA; BAIA, 2007; COUTINHO; FERREIRA, 2009) 
foram levantadas, onde concluíram que o desenho é construído por partes, e que, reunidas, 
formam o objeto como um todo. Assim, na pesquisa de Piekas (2010) foi estabelecido que, 
para desenhar a borboleta, a criança cega deveria aprender a fazer linhas retas curtas e retas 
inclinadas (antenas), linhas curvas (asas) e a figura oval (corpo). Vale dizer que esse mesmo 
procedimento foi utilizado para o desenho da flor e da árvore. A seguir, os esquemas gráficos 
de flor, borboleta e árvore realizados por crianças videntes e a sua adaptação para linha de 
contorno em relevo. 

89 Na pesquisa de mestrado (PIEKAS, 2010) foram coletados em torno de 50 exemplares de cada objeto, a fim de selecionar a 
forma mais recorrente, para então adaptá-la em linha de relevo. Foram realizados desenhos de 100 objetos pertencentes ao 
cotidiano das crianças. 

CORPO: figura oval ASAS: linhas curvas 

ANTENAS: traços 
curtos, inclinados 
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Exemplar de 
esquema gráfico de 

flor 

Esquema gráfico 
de flor adaptado 

para linha em 
relevo tátil 

Exemplar de 
esquema gráfico de 

borboleta 

Esquema gráfico de 
borboleta adaptado 
para linha em relevo 

tátil 

Exemplar de 
esquema gráfico de 

árvore 

Esquema gráfico de 
árvore adaptado 

para linha em 
relevo tátil 

Figura 36: Exemplares dos esquemas gráficos de flor, borboleta e árvore realizados por crianças videntes e suas 
adaptações para linha de contorno em relevo tátil. Desenhos adaptados por Mari Ines Piekas. Fonte: Piekas (2010). 

A desconstrução do esquema gráfico foi compreendida como sendo um diferencial entre as 
três metodologias 90  analisadas na pesquisa (PIEKAS, 2010), porém, abordou-se 
procedimentos metodológicos conhecidos, como a leitura tátil de objetos tridimensionais, o 
desenho em linha de contorno e a imitação sensório-motora, complementando as 
investigações que já estavam sendo realizadas nessa área. Os desenhos propostos foram 
conceituados como desenhos do nível de base (DARRAS, 1998), pois apresentam um resumo 
cognitivo do objeto e podem ser apreendidos com pouco esforço mental (DARRAS, 1998; 
DARRAS; DUARTE, 2007; DUARTE, 2008d, 2009b), sendo indicados, portanto, ao ensino de 
crianças com deficiência visual. Relembrando que, nesse aspecto, Lima (2001) destaca a 
importância da simplificação da imagem a fim de diminuir a carga na memória semântica de 
pessoas com essa deficiência. 

Na pesquisa em questão, buscou-se observar a capacidade desses participantes para 
interpretar os desenhos em relevo propostos e como eles assimilavam o desenho 
bidimensional do objeto tridimensional. Assim, durante os encontros, também era estimulada 
a prática da nomenclatura de tipos de linhas, considerando-se que a aquisição de uma 
linguagem de desenho é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, foi 
elaborada uma série de procedimentos que utilizou cartelas com imagens tátil-visuais, 
objetos reais e maquetes tridimensionais, usados como mediadores nesse processo. As 
cartelas compreenderam 12 tipos de linhas 91 , quatro tipos de figuras geométricas 92 , 11 
componentes dos esquemas gráficos93 e três esquemas gráficos94 completos. Como exemplo, 
O quadro a seguir mostra o material utilizado para o estudo da borboleta. 

90 Metodologias de: Bardisa (1992), Lima (2001) e Duarte (2004a, 2004b, 2008b, 2009a). 
91  Linhas: horizontal, vertical, oblíqua, pontilhada, tracejada, ondulada, curvas, pontiaguda, horizontais paralelas, cruzadas, 
perpendiculares, em espiral. 
92 Figuras geométricas: círculo, quadrado, triângulo e retângulo. 
93 Componentes: miolo, pétalas, miolo com pétalas, caule e folha da flor; corpo, asas e antenas da borboleta; copa e tronco da 
árvore. 
94 Esquemas completos de flor, borboleta e árvore. 
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Linhas curvas Asas de borboleta

Oval Corpo de borboleta

Linha oblíqua Antenas de borboleta

Cartelas com linhas, figuras geométricas e componentes 
para estudo da borboleta

Cartela com desenho em linha de relevo tátil, prancha de EVA, papel sulfite 
A4, lápis e maquete tridimensional de borboleta

Figura 37: Amostra do material didático utilizado nos encontros. Materiais e desenhos elaborados por Mari Ines
Piekas. Fonte: Piekas (2010).

O quadro seguinte mostra a sequência pedagógica norteadora dos procedimentos de ensino 
de desenho para os participantes da pesquisa. 

1. Leitura tátil dos elementos de
desenho (linha curva)

2. Leitura tátil do objeto 
tridimensional (borboleta)

3. Leitura tátil do esquema 
gráfico do objeto (borboleta)

4. Desenho dos elementos
(linha curva)

5. Leitura tátil dos componentes 
do desenho (asas da borboleta)

6. Desenho dos componentes
(asas da borboleta)

7. Desenho do esquema gráfico 
completo (borboleta)

8. leitura tátil do desenho 
realizado

Figura 38: Procedimentos para construção do esquema gráfico de borboleta, baseados nas abordagens de Bardisa
(1992), Lima (2001) e Duarte (2004a, 2004b, 2008b, 2009a). Ilustrações de Mari Ines Piekas. Fonte: Piekas (2010). 

De acordo com os resultados alcançados, notou-se que os participantes no estudo de Piekas 
(2010) compreenderam que as bordas de contorno do objeto podem ser representadas por 
linhas de contorno de desenho, conforme comentado por Bardisa (1992) e Duarte (2004a), 
com base na proposta de J. M. Kennedy. No estudo também foi possível observar que a 
orientação individualizada foi importante para a realização dos desenhos, principalmente 
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para aqueles nos quais as crianças apresentavam maior dificuldade. Nesses casos foram 
utilizadas a imitação sensório-motora, indicada por Duarte (2008b) e o modo sequencial-
temporal, como para a leitura tátil e desenhos do quadrado e triângulo (SACKS, 1995 apud 
DUARTE, 2011). As figuras a seguir mostram estes dois procedimentos: 

Figura 39: Desenho por imitação sensório-motora e leitura tátil do quadrado pelo modo sequencial-temporal. Fonte: 
Piekas (2010). 

Em função dos exercícios repetidos que envolviam a leitura tátil e desenhos de linhas, figuras 
geométricas e esquemas gráficos de flor, borboleta e árvore, sugere-se que houve a formação 
de uma memória motora e de procedimentos para esses desenhos, além de uma melhora 
significativa na linguagem de desenho usada pelos participantes da pesquisa. Conforme os 
resultados alcançados, acredita-se que o processo de elaboração dos esquemas com base em 
linhas e figuras geométricas foi assimilado por esses participantes, e que eles desenharam a 
flor, a borboleta e a árvore de maneira equivalente aos desenhos das crianças videntes, 
coletados para a pesquisa. A figura a seguir mostra os desenhos antes e depois do estudo 
proposto. 

Árvore antes do estudo. R., 10 anos Borboleta antes do estudo. G., 11 anos Flor antes do estudo. A., 16 anos 

Árvore depois do estudo. R., 10 anos. Borboleta depois do estudo. G., 11 anos. Flor depois o estudo. A., 16 anos. 

Figura 40: Exemplares de desenhos realizados pelos participantes cegos, antes e depois do estudo. Fonte: Piekas, 
(2010). 
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b) facilitar o aprendizado de desenho de linhas, figuras geométricas
e esquemas gráficos de objetos;

c) auxiliar na compreensão do desenho de objetos, de que esses podem
ser construídos com variados tipos de linhas, e que as linhas
são usadas no desenho dos componentes, que por sua vez,
construirão o desenho do objeto como um todo;

d) auxiliar na compreensão de que bordas de contorno podem
ser representadas como linhas de contorno do desenho;

e) estimular o exercício da percepção tátil de objetos e figuras
bidimensionais em linha de relevo tátil;

f) estimular a atividade gráfica;
g) promover a interação entre crianças cegas e videntes no contexto

escolar;
h) colaborar na aquisição da linguagem do desenho pela criança

cega (PIEKAS, 2010, p. 115).

3.2. Considerações sobre as metodologias 
abordadas 

Conforme o que foi observado nos processos metodológicos de ensino de desenho para 
crianças cegas, pode-se dizer que em vários tópicos essas cinco abordagens se cruzam e 
compartilham procedimentos. É importante ressaltar que as propostas foram averiguadas de 
maneira que pudessem contribuir para discussões mais voltadas para esta tese, e que 
mereceriam ser aprofundadas em outro momento. Assim, diante dessas aproximações, 
constatou-se que: 

a. nas pesquisas são priorizados os desenhos simplificados, sem detalhes,
planificados e em linha de contorno fechada;

b. é evidenciada a importância de se ensinar as convenções da linguagem de
desenho 95 , levando-se em conta que a forma que se percebe no objeto
(tridimensional) é representada de outra maneira sobre o papel (bidimensional);

c. há a intenção de se elaborar desenhos táteis que possam ser usados em diversas
disciplinas;

d. os pesquisadores observaram em seus estudos que a criança cega necessita de
mais tempo para a realização da leitura tátil e para a elaboração do desenho, em
função da natureza sequencial do tato;

95 Alguns termos e conceitos utilizados na linguagem de desenho: ponto, linha, forma, figura, direção, simetria, plano, contorno, 
ângulo, desenho livre, desenho com instrumentos, perspectiva, textura, movimento, cor, tom, esboço, detalhe, ampliação, redução, 
escala, tamanho, formato, margem, espaço, volume, justaposição, repetição, contraste, espessura, traço, vistas, dimensão, eixo, 
estilo, secção, sólidos geométricos, plano bidimensional, plano tridimensional, superfície, base, face, aresta, vértice, 
perpendicularidade, paralelidade, entre outros.  

a) auxiliar o professor na aula de desenho;

Dentre os objetivos da proposta metodológica de Piekas (2010) estão: 
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e. é considerada a importância do contato com objetos do seu entorno, desde muito
cedo, para a elaboração de conceitos e de relações espaciais que mais tarde
poderão contribuir para a leitura tátil e para a realização de desenhos;

f. observou-se que os pesquisadores e professores auxiliam as crianças a desenhar
e a examinar os objetos tridimensionais, seja com a sua mão sobre a mão da
criança (ou vice-versa), e também descrevendo as partes do objeto, o que indica
a importância da orientação individualizada nesse tipo de ensino de desenho; 

g. notou-se que são utilizados variados materiais para auxiliar no processo de
compreensão de decodificação da forma;

h. de uma maneira geral, para esses pesquisadores, o desenho é considerado como
uma linguagem que pode ser utilizada para receber e transmitir mensagens,
portanto, comunicacional;

i. de acordo com Więckowska (2003), o desenho também pode ser usado na
reabilitação da criança cega;

j. a realização de exercícios motores de repetição são mais evidentes em Duarte
(2008b, 2011), Bardisa (1992) e Piekas (2010);

k. as metodologias priorizam, de alguma maneira, o estudo das relações espaciais;

l. os materiais didáticos para o desenho parecem semelhantes em relação à
sequência de uso, ou seja, iniciar com o reconhecimento do objeto tridimensional,
depois com planificações e, por último, com desenhos em linha de contorno em
relevo;

m. os desenhos são realizados geralmente sobre prancha macia, com lápis ou caneta
comum, porém, com papéis diferenciados;

n. observou-se que Duarte (2004a, 2011), Piekas (2010) e Marek (2017a) utilizam a
planificação do objeto dividida em partes, a fim de que a criança cega exercite a
sua montagem seguindo uma sequência;

o. nas propostas de Marek (2017a), Bardisa (1992) e Więckowska (2008) são
utilizadas planificações por termoformagem, incluindo desenhos de silhuetas;

p. objetos tridimensionais seccionados ao meio, para desenho de contorno, são
utilizados por Bardisa (1992);

q. a massinha de modelar está presente nas propostas de Więczkowska (2008),
Duarte (2004a, 2011) e Bardisa (1991);

r. desenhos por pontos braille e pranchas com texturas gráficas diferenciadas foram
observados em Więckowska (2008);
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s. de uma maneira geral, acredita-se que os estudos de Duarte (2004a, 2011), Bardisa
(1992), Więckowska (2008) e Piekas (2010) chegaram a resultados que
evidenciaram que houve um aprendizado de desenho em relação às propostas,
considerando-se os diferentes materiais, procedimentos, tempo de estudo, além
das idades e particularidades das crianças e adolescentes que realizaram os
desenhos;

t. além dos procedimentos e materiais, verificou-se a presença de elementos da
linguagem visual nas propostas metodológicas apresentadas, como o uso do
ponto, da linha, da forma, da textura gráfica, da direção, da escala, do tamanho e
do movimento.

Em relação à elaboração e à leitura de desenhos táteis, conforme apresentado no capítulo 
anterior, bem como a realização de desenhos por crianças cegas, foi possível notar que há 
pontos de contato relevantes, principalmente sobre seus aspectos formais, de tamanho e 
tangibilidade, além de uma preocupação com o ensino da linguagem de desenho para que a 
criança possa avançar no seu aprendizado e este faça sentido para ela.  
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4. Capítulo 4 - Pictogramas e ensino
de desenho para crianças cegas

Neste capítulo, será apresentada a proposta de ensino de desenho para crianças cegas desta 
tese, que contou com o referencial metodológico do livro Vocabulário pictográfico para 
educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). Direcionado a pais e professores, este 
livro foi elaborado com o objetivo de ser um recurso facilitador e ampliador dos processos 
cognitivos de crianças com necessidades educacionais especiais, considerando, também, que 
o desenho pode atuar como recurso para uma comunicação mais eficiente dessas crianças.
Além da sequência de aprendizado de linhas, figuras geométricas e pictogramas de alguns
animais, a proposta foi complementada com outras variações gráficas, a fim de propiciar a
crianças e adolescentes com cegueira congênita o desenvolvimento da habilidade para
desenhar, com enfoque nos elementos da linguagem visual.

4.1. Os pictogramas 

Segundo Duarte e Piekas (2013, p. 51), os pictogramas “[…] são desenhos simplificados cuja 
função é apresentar objetos concretos, ou ações, ou sentimentos”. Esses desenhos possuem 
um tipo de configuração com aspectos informacionais e universais, são legíveis, têm clareza, 
contraste e, em muitos casos, prevalece a simetria. Os pictogramas são elaborados seguindo-
se a mesma estrutura para todos os objetos de um conjunto ou de uma modalidade específica. 
Massironi (1982, p. 118) considera a área da “pictografia [...], sinalética e da estilização gráfica” 
como sendo uma “zona de fronteira” entre a linguagem (conceitos) e a percepção visual 
(objetos). De acordo com Massironi (1982), o pictograma deve transmitir a informação para o 
maior número de pessoas possível, assim, de todas as partes que compõem o objeto, apenas 
algumas devem ser representadas para que o desenho seja eficaz na comunicação. Nas 
palavras do autor: 

Os pictogramas resultam ser um tanto mais úteis quanto menos necessitam 
de aprendizagem de regras de decodificação[...]. Habitualmente, a 
imagem de um objecto tem a propriedade de apresentar esse objecto em 
toda a sua singularidade, carregado por isso de todos os atributos que o 
caracterizam como indivíduo. Nos pictogramas se vê acontecer o 
contrário, a figura “homem” deve servir para “todos os homens 
possíveis”. Se se usasse para um sinal a fotografia de um homem, a 
imagem seria muito mais próxima do homem real do que a esquematizada 
pelo pictograma, mas seria bastante menos útil. Se cada figura tem de 
servir para “todo o conjunto dos objectos possíveis pertencentes a essa 
classe”, a figura de que falamos não deve nunca prefigurar um objecto, 
mas toda a classe daqueles objectos. Ou seja, um conceito [...] 
(MASSIRONI, 1982, p. 118-119). 



102               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

Os pictogramas a seguir ilustram a citação de Massironi, no que diz respeito aos conceitos de 
figura humana feminina e masculina. 

Figura 41: Pictogramas para feminino e masculino. Fonte: Duarte e Piekas (2013, p. 52). 

Segundo Darras, os pictogramas estão fortemente ligados à cultura na qual se originaram. 
Além de conter propriedades figurativas do nível de base, são neutros, não apresentam 
particularidades e, ainda, por se originarem nesse nível, assemelham-se muito aos desenhos 
das crianças (DARRAS, 1996, 1998 apud DUARTE; PIEKAS, 2013). 

4.2. Do desenho infantil para o pictograma 

Conforme já comentado no capítulo anterior, a observação da produção gráfica de crianças 
videntes, principalmente no período entre 6 e 10 anos de idade (PIEKAS, 2010; DUARTE; 
PIEKAS, 2013), possibilitou assinalar que elas utilizam recursos de planificação e de 
representação gráfica que mantêm os atributos principais dos objetos, utilizando para isso 
linhas e figuras geométricas básicas. Diante desse referencial e de acordo com estudos e 
pesquisas de campo sobre esquemas gráficos, convém dizer que as crianças também 
observam as propriedades perceptivas formais e componenciais dos objetos e seres vivos 
(DARRAS, 1996, 1998; DUARTE, 2007b, 2011 apud DUARTE; PIEKAS, 2013). No caso de animais, 
por exemplo, o que é necessário ter em um desenho de coelho, para que este pareça um 
coelho? Deve ter cabeça, olhos, nariz, boca, corpo, patas e rabo, entretanto, é fundamental ter 
orelhas compridas, pois essa é a propriedade formal que diferencia esse animal de outros 
animais quadrúpedes (DUARTE; PIEKAS, 2013). Na figura abaixo é possível perceber a 
presença desses atributos formais em desenhos de coelhos feitos por crianças videntes. 

 Figura 42: Esquemas gráficos de coelhos, desenhados por crianças videntes. Fonte: Arquivo LabDIA. 
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De acordo com Darras, no que se refere aos pictogramas, estes devem manter a neutralidade 
e não conter nenhum aspecto particular daquilo que representam, para que possam ser úteis 
nas mais diferentes situações (DARRAS, 1998). Ainda nesse contexto, sobre as qualidades de 
um pictograma, Massironi complementa: 

Para se compreender como se pode chegar a uma configuração que 
funcione com êxito é necessário compreender como são escolhidos os 
atributos a utilizar para alcançar o fim que essas configurações têm de 
satisfazer: serem lidas e compreendidas empregando o menor esforço 
cognitivo possível por parte do observador e, consequentemente, 
permitido a maior rapidez possível de leitura (MASSIRONI, 1982, p. 121). 

Nesse enfoque teórico e após uma seleção de exemplares de animais 96  desenhados por 
crianças videntes, foi projetado um conjunto de pictogramas seguindo o mesmo modo de 
construção, com linhas e figuras geométricas básicas, que se repetem em todo o conjunto e 
que permitem ser desconstruídos, para que sejam ensinados por partes. Desse modo, 
acredita-se na redução do esforço mental e motor para o desenho desses animais, já que a 
criança cega, depois de aprender a desenhar linhas básicas (por exemplo, para pernas, 
orelhas, rabo e boca) e figuras geométricas, como o círculo (para a cabeça) e a oval (para o 
corpo), irá repetir os mesmos traçados para todos os outros desenhos de animais, como um 
automatismo gráfico (LUQUET, 1969 apud DUARTE; PIEKAS, 2013), devendo a criança estar 
atenta apenas para as partes que os diferenciam.  

É possível notar nos pictogramas a seguir as mesmas linhas e figuras utilizadas para a 
elaboração do corpo (em vermelho), da cabeça (em verde) e da perna (em azul). Nota-se ainda 
que as características formais diferenciadoras, como as orelhas do coelho, a tromba do 
elefante e o pescoço da girafa, também são elaboradas com linhas e figuras geométricas. 

Figura 43: Pictogramas de coelho, elefante e girafa. Fonte: Duarte e Piekas (2013). 

96 Os animais estudados e adaptados para pictogramas são aqueles que se manifestam frequentemente nos desenhos infantis, 
observados em coleta de dados. São eles: gato, cão, coelho, porco, vaca, macaco, leão, girafa, elefante, urso, pássaro, pato, cisne, 
peixe, tubarão, baleia, tartaruga. Todos os pictogramas fazem parte do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – 
animais (DUARTE; PIEKAS, 2013).  
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Logo abaixo estão os esquemas gráficos de crianças videntes e a sua adaptação para 
pictogramas, nos quais se pode observar que foram eliminados detalhes que pudessem se 
apresentar como obstáculos para a criança.  

DESENHOS DE CRIANÇAS 
VIDENTES PICTOGRAMAS DESENHOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES CEGOS 

Desenho de pássaro, realizado por 
X., 11 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de pássaro. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 

Desenho de pássaro, realizado por A., 
14 anos. Fonte: arquivo da 

pesquisadora 

Desenho de peixe, realizado por J., 
10 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de peixe. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 

Desenho de peixe, realizado por R., 16 
anos. Fonte: arquivo da pesquisadora 

Desenho de baleia, realizado por E., 
12 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de baleia. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 Desenho de baleia, realizado por J., 10 

anos. Fonte: arquivo da pesquisadora 

Desenho de gato, realizado por L., 9 
anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de girafa. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 

Desenho de girafa, realizado por J., 10 
anos. Fonte: arquivo da pesquisadora 

Desenho de gato, realizado por J., 9 
anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de gato. Fonte: Duarte 
& Piekas, 2013 

Desenho de gato, realizado por A., 14 
anos. Fonte: arquivo da pesquisadora 
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Desenho de cachorro, realizado por 
L., 9 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de cachorro. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 

Desenho de cachorro, realizado por J., 
10 anos. Fonte: arquivo da 

pesquisadora 

Desenho de vaca, realizado por B., 
10 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de vaca. Fonte: Duarte 
& Piekas, 2013 

Desenho de vaca, realizado por R., 16 
anos. Fonte: arquivo da pesquisadora 

Desenho de macaco, realizado por 
T., 11 anos. Fonte: acervo LabDIA 

Pictograma de macaco. Fonte: 
Duarte & Piekas, 2013 

Desenho de macaco, realizado por A., 
14 anos. Fonte: arquivo da 

pesquisadora 

Figura 44: Esquemas gráficos de crianças videntes e pictogramas. Fonte: Duarte e Piekas (2013). 

Os desenhos dos pictogramas de animais passaram por uma divisão formal, podendo estes 
ser de porte bem pequeno, pequeno, médio ou grande; foram também classificados como 
terrestres, aéreos e aquáticos, além de domésticos e selvagens, conforme exemplares a seguir: 

Porte bem pequeno, 
selvagem, aéreo 

Porte pequeno, doméstico, 
terrestre Porte médio, selvagem, terrestre Porte grande, aquático  

Figura 45: Exemplares de pictogramas. Fonte: Duarte e Piekas (2013). 

A linha de contorno também foi priorizada enquanto característica do desenho, pois é um dos 
elementos mais importantes estudados e aplicados nas metodologias de ensino de desenho 
na deficiência visual (BARDISA, 1992; DUARTE, 2004a, 2011; PIEKAS, 2010 apud DUARTE; 
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PIEKAS, 2013), com referência à pesquisa de Kennedy (1993), que, por meio de inúmeros 
estudos, afirma que a pessoa cega compreende que a linha de contorno dos objetos pode ser 
representada por meio da linha de contorno do desenho. Abaixo são apresentados todos os 
pictogramas de animais que foram desenvolvidos para o livro Vocabulário pictográfico para 
educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). 

Figura 46: Pictogramas de animais do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais 
(DUARTE; PIEKAS, 2013)97. 

4.3. A proposta de ensino de desenho 

O estudo dos elementos gráficos que compõem o desenho do animal é indicado para as 
primeiras etapas do processo de aprendizagem, e pode ser feito por meio de exercícios como 
garatujas, desenho de linhas estáticas e em movimento, desenho de figuras geométricas, 
entre outros. É importante considerar o tamanho dessas linhas e figuras, bem como a boa 
tatilidade do relevo. 

Figura 47: Proposta de exercícios de linhas e figuras geométricas, com direção para o traçado. Fonte: Duarte e 
Piekas (2013). 

97 O download gratuito do PDF do livro pode ser realizado pelo link: <http://editorainsight.com.br/loja/tecnico/vocabulario-
download/>. 
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Convém assinalar que, com a repetição de linhas e figuras geométricas para a elaboração dos 
pictogramas de animais, espera-se promover um exercício motor que culmine em um 
automatismo gráfico e, por consequência, em uma economia cognitiva, tão necessária ao ato 
de desenhar de crianças com deficiência e fundamental ao cérebro para sistematizar as 
informações que recebe (LIMA, 2001; DUARTE, 2011). Nesse aspecto, para Rocha e Sholl-
Franco, 

O aprendizado motor influi em mecanismos específicos relacionados ao 
seu armazenamento, a chamada memória associativa, que compreende a 
aquisição e desenvolvimento de habilidades motoras através da repetição 
de gestos proporcionando a mecanização do movimento. Sua organização 
deve-se, possivelmente, à plasticidade do núcleo cerebelar. Com a 
extinção de sua prática, ao readquiri-lo, seu processo ocorre mais 
aceleradamente do que a aquisição original. Assim, a memória motora é 
importante, não somente para, posteriormente, executar a mesma 
atividade com maior facilidade: como também, no aprendizado de novos 
gestos que possuem movimentos similares (ROCHA; SHOLL-FRANCO, 
2006, p. 158) 

Sobre esse assunto, na opinião de Piaget (1983 apud BARDISA, 1992), os exercícios motores 
repetidos podem internalizar-se, criando uma imagem mental daquele movimento, de forma 
que ele possa mais tarde ser utilizado em outros desenhos, corroborando Duarte (2004a, 
2008b, 2011), Aranha e Sholl-Franco (2010) e Duarte e Piekas (2013), além do ato de desenhar 
constituir-se um exercício físico que necessita de estímulos. Sendo assim, após a criança ter 
alcançado certo domínio no desenho de linhas e figuras geométricas, pode-se introduzir o 
estudo da forma do animal, a partir da leitura tátil da maquete tridimensional e do desenho 
do pictograma. Além das diretrizes para o ensino de desenho do pictograma, o livro oferece 
aos pais e professores uma breve descrição de cada um dos animais, com o objetivo de 
ampliar as informações sobre eles e estimular a criança para o desenho. Em relação ao 
processo de ensino, sugere-se sempre auxiliar a criança no início do aprendizado, tanto na 
leitura tátil do objeto e do pictograma como na realização do desenho, identificando as linhas 
e figuras geométricas que se assemelham às partes do animal, nomeando-as para que ela se 
familiarize com a linguagem de desenho e possa ir compreendendo aos poucos a 
decodificação da forma. A seguir, alguns procedimentos básicos sugeridos para o desenho do 
pictograma de pássaro. 

Exame tátil da maquete de 
pássaro, observando-se e 

nomeando-se as linhas e figuras 
geométricas que são percebidas 

tatilmente  

Montagem da planificação de 
pássaro que se apresenta em 

componentes separados (linhas 
e figuras geométricas) 

Leitura tátil do pictograma em 
relevo, nomeando-se linhas e 

figuras geométricas  

Exercícios de desenho com 
lápis e papel sulfite sobre 

prancha de EVA, de superfície 
rugosa

Figura 48: Procedimentos básicos sugeridos para o desenho do pictograma de pássaro. Fonte: Duarte e Piekas 
(2013, p. 108). 
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Vale ressaltar que, de acordo com Duarte (2011), é aconselhável utilizar a mesma sequência 
de leitura tátil em todas as etapas (no objeto, na planificação, no desenho em linha de relevo 
e na realização do desenho). Da mesma maneira, Lima (2004) indica fazer a leitura da linha 
sem retirar a ponta dos dedos do desenho, considerando que o tato faz uma leitura em 
sequência e de modo mais lento. 

Coutinho (1998), Coutinho, Miranda e Formiga (2003) e Coutinho e Ferreira (2009) analisaram 
como as crianças videntes agrupam as partes do desenho, ou seja, qual componente é 
desenhado por primeiro, e assim por diante 98 . Esse processo de desenho é de grande 
importância quando se pensa em metodologias de desenho para crianças cegas, em função 
do tipo de sequência que pode ser ensinada. Assim, a proposta do método do livro surgiu a 
partir de referenciais como esses, e também a partir de estudos com crianças cegas e de 
procedimentos associados a materiais e recursos didáticos adaptados em linha de contorno 
em relevo. Ao se observar que as crianças conseguiam desenhar de maneira sistemática, 
utilizando elementos gráficos e respeitando a sequência de desenhar, foi possível reafirmar 
alguns critérios já abordados (DUARTE, 2004a, 2011; PIEKAS, 2010). O quadro a seguir 
apresenta os elementos usados para o desenho do pictograma de pássaro (linhas e figuras 
geométricas) e a sequência para a sua elaboração:  

Quadro 1: Elementos de desenho e sequência para desenho do pictograma de pássaro. Fonte: Duarte e Piekas 
(2013, p.130). 

98 Como o desenho do abacaxi, por exemplo, que é representado geralmente nesta ordem pela criança: corpo da fruta, folhas, 
células e picos (COUTINHO; FERREIRA, 2009).   
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E a seguir, o pictograma de pássaro em escala real, conforme apresentado no livro: 

Figura 49: Pictograma de pássaro em seu tamanho real, conforme proposta do livro. Fonte: Duarte e Piekas (2013, 
p.131).

Vale dizer que, para os estudos desta investigação, o pictograma de pássaro foi ampliado em 
consideração à participante de 6 anos de idade e com pouca experiência em leitura de 
desenhos táteis, a fim de que ela pudesse perceber, com a ponta dos dedos, as linhas e figuras 
geométricas do desenho. É importante lembrar que, nos pictogramas, as linhas e figuras 
geométricas se agregam, criando formas específicas, dessa maneira, a criança necessita de 
auxílio para entender as convenções do desenho que estão ali inseridas.  

Tendo em vista as dificuldades de leitura tátil de desenhos muito pequenos, conforme indica 
Bardisa (1992), as cabeças99 dos animais também foram ampliadas, com a proposta de iniciar 
o estudo pela leitura tátil da versão mais simplificada, para depois continuar a leitura tátil de
outros detalhes, valendo dizer que o desenho pode ser exercitado logo em seguida à leitura
tátil. As imagens da cabeça de gato, abaixo, ilustram esse tipo de exercício, no qual é realizada 
primeiro a leitura tátil dos componentes localizados mais distantes entre si, no primeiro
desenho, para depois, no segundo desenho, examinar os componentes que realçam as
características do animal, no caso, os bigodes e o focinho.

99 Outras cabeças de animais estudadas podem ser observadas no Apêndice n. 10. 

5.7cm 
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Figura 50: Cabeça de pictograma de gato em linha de relevo, baseado em Duarte e Piekas (2013). Desenho 
vetorizado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A área circulada alaranjada mostra um tipo de região da imagem que requer mais atenção na 
leitura tátil, em função da proximidade e direção das linhas. Essas linhas podem ser 
consideradas como “distratores”, em virtude do contato da ponta dos dedos com linhas 
adjcentes (LIMA, 2004, p. 3), e que podem atrapalhar na leitura e compreensão do desenho. 
Situações como essa podem ser observadas com frequência em imagens em relevo. 

Acredita-se que, para praticar a leitura tátil e desenhos a partir de formas com detalhes, é 
importante que a criança tenha conhecimento prévio de linhas e figuras geométricas, além 
de familiaridade tátil com linhas em relevo. Do mesmo modo, vale ressaltar a importância da 
leitura do objeto tridimensional paralelamente à leitura tátil do pictograma, a fim de que a 
criança faça, ao mesmo tempo, a relação da forma tridimensional com a forma bidimensional. 
Durante o aprendizado e a prática do desenho do pictograma, sugere-se que a criança retorne 
à leitura tátil desse pictograma, a fim de conferir o seu traçado. Após a realização do seu 
desenho, é importante que ela toque e sinta as linhas dos próprios resultados gráficos.  

Para o estudo de desenho de animais desta investigação, foram utilizados os pictogramas de 
girafa, vaca, cachorro, gato, pássaro, peixe e baleia, sendo alguns indicados pela pesquisadora 
e outros escolhidos pelos próprios participantes100.  

4.4. Variações dos pictogramas para o 
estudo dos elementos da linguagem 
visual 

Com o objetivo de avançar no estudo do ponto, da linha e da forma, foram elaboradas 
algumas variações dos pictogramas a partir do uso da textura gráfica, da escala, do tamanho, 
da direção e do movimento. Nesse intuito, foi necessário realizar composições com esquemas 
gráficos de árvore, casa, montanha e sol, bem como o desenho da girafa com a cabeça de 
perfil. Nesse aspecto, para Duarte (2011),  

100 A sequência de desenho destes animais pode ser visualizada nos Apêndices n. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Área do desenho 
que requer atenção 
em função de linhas 
muito próximas e 
que assumem 
várias direções. 

Diâmetro 5cm 
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A pluralidade de figuras desenhadas no mesmo espaço gráfico passa a 
promover a aprendizagem de uma importante noção de relação entre os 
objetos e dos objetos no espaço físico, oferecendo à criança invisual uma 
experiência de mapeamento, de horizonte e percurso na imagem (dentro 
da imagem criada pelo desenho). Desenhando paisagens e cenas, a 
criança invisual pode experimentar uma ideia de totalidade espacial 
semelhante àquela vivenciada pelas crianças visuais (DUARTE, 2011, p. 
156). 

No quadro a seguir são apresentadas algumas possibilidades de composições com os 
pictogramas. 

Estudo da forma 

Estudo da textura gráfica 

Estudo da escala e do tamanho 

Estudo da direção e do movimento 

Quadro 2: Variações dos pictogramas para estudo dos elementos da linguagem visual. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 
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É pertinente assinalar que os procedimentos a serem utilizados no ensino de desenho 
dependem da idade e do desenvolvimento motor e cognitivo da criança, sendo assim, 
professores, pais, irmãos e também colegas de classe devem estar atentos aos desafios dessa 
nova prática. Nesse sentido, vale compartilhar um pouco da experiência de Duarte (2011) e 
do seu estudo com Manuella: 

Como já relatei, foi necessário apenas superar o seu medo de errar frente 
ao desconhecido das tarefas que eu propunha para que Manuella pudesse, 
ela mesma, me auxiliar indicando acertos e erros nos procedimentos 
adotados. Nós exercitamos mutuamente o diálogo (a escuta do outro), a 
honestidade, a falibilidade e a boa vontade. Essas talvez sejam as 
principais condições para a aprendizagem quando uma diferença exige 
mudanças nos procedimentos de ensino, exige o enfrentamento do 
desconhecido (DUARTE, 2011, p. 191). 

De acordo com as autoras do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais 
(DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 151), a intenção da obra é oferecer uma “pequena contribuição” 
para o processo da educação inclusiva. Muitos de seus aspectos necessitam ser validados nas 
escolas, com crianças que possuem necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, a 
presente pesquisa esteve voltada para a deficiência visual, e alguns comentários no que diz 
respeito à proposta do livro serão realizados mais adiante. 

Os quatro capítulos iniciais apresentaram abordagens teóricas em torno do tema da pesquisa, 
com considerações acerca dos elementos da linguagem visual, aspectos sobre a leitura e a 
elaboração de desenhos táteis, ensino de desenho e deficiência visual e, por último, 
pictogramas e ensino de desenho para crianças cegas. Os próximos capítulos apresentam as 
diretrizes do método de pesquisa, os quatro estudos de casos, a análise de dados e as 
considerações finais. 
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5. Capítulo 5 - Método de pesquisa

5.1. Delineamento da pesquisa

O tipo de estudo utilizado na presente investigação se caracteriza como estudos de casos (YIN, 
2001), dividindo-se em quatro unidades de análise, ou seja, duas crianças (6 e 10 anos de 
idade) e dois adolescentes (14 e 16 anos de idade), todos com cegueira congênita101, sem 
outra deficiência adquirida e que estudam na escola normal de ensino.  

O estudo foi realizado em sessões individuais de desenho, e teve por objetivo verificar a 
assimilação dos conteúdos por meio dos exercícios e uso do material pedagógico proposto, 
avaliando-se primeiramente os resultados individuais de cada participante, e posteriormente 
agrupando e discutindo os resultados pertinentes aos elementos da linguagem visual 
abordados. Segundo Yin (2001, p. 68), os estudos de casos investigam as características de um 
grupo específico, em que “cada caso deve servir a um propósito específico dentro do escopo 
global da investigação”. Nesse sentido, a investigação possibilitou saber mais sobre o universo 
de cada um deles, pois esta ocorreu em um contexto de vida real, ou seja, no cotidiano escolar 
desses sujeitos.  

A pesquisa utilizou a técnica de observação participante (LAKATOS; MARCONI, 2010), onde a 
pesquisadora esteve inserida durante o período da coleta de dados nos Centros de 
Atendimento Educacional Especializados102. A oportunidade de realizar a coleta de dados no 
próprio local onde os participantes da investigação vivenciam cotidianamente a educação, 
além de observar as suas relações com os professores e colegas, contribuiu para compreender 
melhor suas características e expectativas em relação ao aprendizado de desenho. Por ser um 
assunto pouco explorado, a pesquisa objetivou proporcionar uma visão geral desse tema, 
podendo constituir-se em uma etapa inicial de estudos a serem realizados no futuro, 
caracterizando-se, portanto, como uma pesquisa exploratória (GIL, 1999).  

Nesse sentido, para delimitar melhor o assunto, foi realizada uma revisão da literatura, a partir 
da qual foram consultadas abordagens a respeito de elementos da linguagem visual e a 
possível presença desses elementos em metodologias de ensino de desenho para crianças 
cegas (BARDISA, 1992; DUARTE, 2004a, 2011; PIEKAS, 2010; WIĘCKOWSKA, 2003, 2008; 
MAREK, 2000). Essa busca foi realizada por meio de análise de livros, teses, dissertações, 
periódicos e artigos científicos, a fim de examinar o tema, revendo e comparando as 
informações obtidas (LAKATOS; MARCONI, 2010). A revisão da literatura permitiu elucidar 

101 A cegueira congênita pode ser causada por lesões ou enfermidades que comprometem as funções do globo ocular. Dentre as 
principais causas, destacam-se a retinopatia da prematuridade, a catarata, o glaucoma congênito e a atrofia do nervo óptico 
(DOMINGUES, 2010, p. 30). 
102 Centro de Atendimento Educacional Especializado – Área Visual (CAEE-AV) – Rua Professor Alfredo Parodi, 870, Centro, 
Araucária/PR; Centro de Atendimento Especializado na Área Auditiva e Visual (CAEDAV) – Rua Angelina Cavalli, 292, Jardim 
Adriana, Maracanã, Colombo/PR. 
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pontos de interesse sobre ensino de desenho, com base em outros autores, e salientar as suas 
contribuições para a presente investigação.  

A pesquisa está delimitada no âmbito do ensino, pois pretende colaborar com discussões 
acerca de metodologias voltadas para o uso da linguagem de desenho para crianças cegas. 
Nesse sentido, Haydt comenta: 

Ensinar é a atividade pela qual o professor, através de métodos 
adequados, orienta a aprendizagem dos alunos. [...] Ensinar e aprender 
são como as duas faces da mesma moeda. A didática não pode tratar do 
ensino por parte do professor, sem considerar simultaneamente a 
aprendizagem, por parte do aluno (HAYDT, 2010, p.12-13). 

É uma investigação qualitativa, que reflete algumas das características descritas por Bogdan 
e Biklen (1994), como:  

a. a condução da pesquisa no próprio local de estudo do sujeito pesquisado;
b. a descrição dos dados coletados, constituídos de palavras e imagens provenientes de

entrevistas, vídeos, anotações em diário de campo e desenhos dos participantes;
c. a valorização do processo em relação aos resultados;
d. a observação das crianças e adolescentes participantes, no sentido de como eles

experimentam, interpretam e estruturam suas experiências de mundo (PSATHAS
apud BOGDAN; BIKLEN, 1994).

Vale dizer que os dados quantitativos resultantes da coleta visaram complementar a análise 
qualitativa, pois possibilitam acompanhar o desenvolvimento específico de cada um em 
relação à metodologia usada, como também colaboraram para justificar algumas conclusões 
em relação aos dados qualitativos encontrados. O quadro a seguir apresenta o método de 
pesquisa e seus desmembramentos. 
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Quadro 3: Delineamento da pesquisa. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

5.2. Visão geral do método 

A pesquisa de campo se constituiu de duas etapas: a) etapa preparatória, que teve como 
objetivo levantar dados de desenhos de crianças videntes, entre 7 e 12 anos de idade, a 
respeito de elementos da linguagem visual, a fim de complementar os exercícios que foram 
aplicados posteriormente na etapa principal; b) etapa principal, na qual foram realizados os 
estudos de casos com duas crianças e dois adolescentes cegos, no intuito de levantar 
informações sobre o ensino de desenho e o uso de elementos da linguagem visual. Nessa 
etapa ocorreram as entrevistas estruturadas, atividades de desenho, anotações em diário de 
campo e filmagens, conforme apresentada no quadro a seguir. 
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Quadro 4: Visão geral do método. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O projeto103 da pesquisa de campo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres da Universidade do Estado de Santa Catarina (CEPSH) e aprovado sob Parecer n. 
701.072. Os modelos das declarações, termos e entrevista se encontram nos Apêndices: 
Declaração de Ciência e Concordância das Instituições Envolvidas 104 ; Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido das crianças videntes105; Termo de Consentimento Livre e 

103 O título do projeto inserido nos documentos submetidos ao CEPSH foi de caráter provisório. 
104 Apêndice n. 1 
105 Apêndice n. 2 
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Esclarecido das crianças e adolescentes cegos106; Termo de Assentimento107; Consentimento 
para Fotografias, Vídeos e Gravações 108 ; Termo de Fiel Guardião 109 , Entrevista 110  e Dados 
pessoais, escolares e clínicos111. 

Método da coleta de dados 

Os encontros foram previamente agendados de acordo com o calendário da instituição e o 
horário disponível de cada participante os quais ocorreram de maneira interativa, onde o 
diálogo foi constante durante a realização dos exercícios. Vale lembrar que o contato com os 
participantes ocorreu nos Centros de Atendimento Educacional Especializados, de maneira 
individual, em um espaço reservado para as sessões de desenho. De acordo com Duarte e 
Piekas (2013), uma das vantagens do ensino individualizado de desenho a crianças cegas é 
que ele permite utilizar procedimentos de imitação sensório-motora, uma vez que a imitação 
visual está impedida, professor e aluno desenham juntos, sendo isso fundamental 
principalmente nos primeiros contatos da criança com os materiais, técnicas e linguagem do 
desenho. 

De uma maneira geral, os exercícios seguiram uma ordem preestabelecida, entretanto, alguns 
deles sofreram mudanças de conteúdo no decorrer dos encontros em função das dificuldades 
encontradas pelos participantes. Várias outras situações foram vivenciadas, além da atividade 
de desenho, entre elas, exame tátil 112 de miniaturas e de objetos tridimensionais, como 
brinquedos e pelúcias, de pictogramas em linha de relevo, de ilustrações adaptadas de livros 
de literatura infantil e de outros livros com desenhos em relevo, e ainda modelagem de linhas 
e esferas, com massinha de modelar e argila. Essas atividades foram complementares ao 
desenho, e consideradas fundamentais para auxiliar na compreensão da decodificação da 
forma tridimensional para a forma bidimensional. O registro dos dados decorrentes da 
observação participante foi realizado por meio de entrevista estruturada, desenhos, 
anotações em diário de campo e vídeo. 

A coleta de dados nos quatro estudos de casos iniciou com entrevista estruturada, realizada 
individualmente, tendo como objetivo levantar informações a respeito da prática do desenho 
na escola e em casa, do conhecimento de cores, linhas, figuras geométricas básicas e de outros 
desenhos. Optou-se pela entrevista estruturada (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 2010), com 
um roteiro com questões invariáveis, simples e diretas, a fim de poder analisar as respostas 
considerando um mesmo conjunto de perguntas. Durante a entrevista foi solicitada a 
realização de desenhos livres e desenhos de linhas e figuras geométricas básicas, no intuito 
de registrar o que cada um sabia desenhar antes de iniciar os encontros com a pesquisadora. 
As entrevistas foram filmadas e analisadas individualmente. 

106 Apêndice n. 3 
107 Apêndice n. 4 
108 Apêndice n. 5 
109 Apêndice n. 6 
110 Apêndice n. 7 
111 Apêndice n. 8 
112 O termo exame tátil será utilizado quando se tratar da observação de maquetes e miniaturas de objetos tridimensionais 
utilizando-se as mãos e os dedos, em relação aos seus aspectos formais, dimensões e proporções.  
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Os desenhos resultantes da coleta forneceram dados fundamentais, demonstrando que 
houve um aprendizado de desenho durante os encontros em relação aos elementos da 
linguagem visual e a respeito do que os participantes da pesquisa desenhavam antes do início 
do estudo, da compreensão e realização dos exercícios propostos durante o estudo e quais os 
resultados gráficos alcançados no final dele. Os desenhos foram realizados de várias maneiras, 
ou seja, desenhos antes do estudo, desenhos de memória, desenhos livres, desenhos após 
leitura tátil de linhas em relevo, desenhos após leitura tátil de figuras geométricas em relevo, 
desenhos após leitura tátil do pictograma de animais em relevo e desenhos com molde 
vazado em MDF. É importante dizer que o auxílio da pesquisadora na realização de muitos 
desses exercícios foi fundamental. 

O diário de campo foi um instrumento utilizado durante todo o período da coleta de dados, 
sendo as anotações realizadas logo após o encontro de desenho. Bogdan e Biklen (1994) 
descrevem as anotações feitas em campo como essenciais em uma pesquisa com observação 
participante, pois o investigador faz o registro não só de ideias, sugestões, estratégias, como 
também toma nota daquilo que observou, ouviu, pensou, experimentou e refletiu acerca dos 
dados recolhidos. Na presente investigação, as anotações no diário de campo foram feitas em 
um único caderno pautado e utilizado para os quatro participantes. Essas notas enfatizavam 
não somente o conteúdo estudado no dia, mas também questões relevantes sobre o desenho, 
dificuldades e facilidades encontradas com o uso do material didático, aspectos sobre a 
motivação dos participantes, anotações sobre outras possibilidades no ensino de desenho e 
sobre características formais dos pictogramas. Esse instrumento foi adotado por ser prático e 
acessível no sentido de se poder anotar o programa do encontroe o material didático 
utilizado. As anotações contribuíam principalmente para a elaboração do conteúdo do 
encontro seguinte, pois, em função das particularidades de cada participante (por exemplo, a 
idade e o conhecimento de desenho, expectativas para o aprendizado), não foi possível 
padronizar os exercícios. Todos os dados provenientes do diário de campo colaboraram na 
análise geral dos dados. 

O vídeo foi um importante instrumento de pesquisa utilizado, pois possibilitou o registro da 
maioria das ações e falas ocorridas durante os encontros, muitas vezes despercebidas quando 
usadas somente outras técnicas de coleta. Segundo Flick (2009), a combinação com outros 
instrumentos, como as anotações de campo e entrevistas, faz com que os dados provenientes 
do vídeo sejam bem mais aproveitados. Coutinho (1998), que trabalhou com vídeo em uma 
pesquisa sobre o processo do desenho da criança, apresenta algumas vantagens no uso desse 
instrumento. Dentre elas estão a captação de detalhes e do processo de realização do 
desenho, a observação da relação entre criança e pesquisador, dos diálogos ocorridos, das 
intenções em relação à realização do desenho, da revelação dos elementos escondidos e não 
percebidos após o desenho estar finalizado. No caso desta pesquisa, a gravação em vídeo foi 
fundamental para a realização da análise dos dados coletados, constatando-se as observações 
feitas por Coutinho (1998). 
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Materiais didáticos 

Os materiais didáticos113 utilizados tiveram como referencial o uso de similares em outras 
pesquisas (BARDISA, 1992; DUARTE, 2004; 2011; LIMA, 2001; PIEKAS, 2010; DUARTE; PIEKAS, 
2013). Muitos destes foram confeccionados manualmente, pela própria pesquisadora, pois 
não foram encontrados tipos semelhantes ou de fácil aquisição no mercado114. Dentre os itens 
principais utilizados estão: miniaturas tridimensionais de animais e maquetes, adquiridas em 
lojas de brinquedos ou no acervo do LabDIA sendo dois deles coletados diretamente na 
natureza115; desenhos de linhas, figuras geométricas e pictogramas de animais vetorizados, 
adaptados à mão livre para linha de relevo com tinta relevo apropriada; moldes vazados de 
MDF116 cortados a laser, a com base em desenhos vetorizados elaborados pela pesquisadora. 
No intuito de complementar os estudos de desenho, foram também elaborados 
manualmente pela pesquisadora moldes vazados em EVA117 para exercícios de desenho e 
reconhecimento da forma por meio de leitura tátil e encaixe. A imagem seguinte mostra 
alguns materiais básicos que foram utilizados para o estudo.  

Figura 51: Proposta de materiais para serem utilizados nos exercícios de desenho dos pictogramas: 1. Prancha em 
EVA rugoso; 2. Objeto ou maquete tridimensional; 3. Planificação do pictograma em EVA liso; 4. Papel sulfite; 5. 

Lápis 2B; 6. Cartela com pictograma em relevo. Fonte: Material elaborado pela pesquisadora.  

113 Todos os materiais utilizados na coleta de dados, contendo dimensões, composição e fontes de referência podem ser 
visualizados no Apêndice n. 10. 
114 Existem materiais de maior precisão e equipamentos utilizados para a produção de materiais didáticos em relevo, a exemplo 
do swellpaper, que é um tipo de papel microcapsulado, muito utilizado em mapas, desenhos e gráficos 
(www.rnib.org.uk/sites/default/files/2011_02_Producing_braille_on_swell_paper.doc), da impressora Tiger ProEmbrosser, também 
usada na produção de materiais gráficos em relevo (pucpr.br/eventos/educere/educere2004/anaisEvento/Documentos/MR/MR-
CI0182.pdf), ou da caneta que faz pontos em relevo (www.lerparaver.com/lpv/desenho-relevo-caneta-que-faz-pontos). 
115 Ninho de passarinho e flor natural. 
116 MDF: Medium-DensityFiberboard.Placa de fibra de madeira de média densidade. 
117 EVA: EthyleneVinyl Acetate. Material emborrachado sintético e flexível comumente utilizado em trabalhos escolares. 
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Para os exercícios de desenho foram utilizados lápis escolar preto e papel sulfite 75g fixado 
em prancha de material macio118, porém de superfície rugosa, para que a linha desenhada 
resultasse em relevo, conforme imagem abaixo: 

Figura 52: Linha resultante em prancha de EVA rugosa. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

É importante ressaltar que os materiais utilizados na investigação não estavam sendo 
avaliados quanto à sua qualidade, e sim quanto à possibilidade de auxílio no processo de 
ensino e aprendizagem do desenho. Entretanto, considera-se a importância de se trabalhar 
com os melhores materiais possíveis, com atenção especial à superfície da prancha, tipo papel 
e lápis, que possibilitem a linha traçada resultar em relevo, como também observar as 
características formais e tangibilidade das imagens em relevo oferecidas às crianças, 
conforme indica Lima (2001), a fim de facilitar a aquisição do conhecimento, incentivar o 
aprendizado e despertar o prazer pela atividade. Os demais materiais usados na coleta de 
dados serão apresentados de acordo com os exercícios realizados nos estudos propostos, no 
decorrer deste trabalho. 

Análise de dados 

As estratégias de análise de dados em estudos de casos propostas por Yin (2001) que se 
enquadram na presente investigação transitam mais especificamente entre dois tipos de 
técnicas: a “Adequação ao padrão” e a “Explanatória”. No caso da análise por adequação ao 
padrão, Yin (2001) sugere verificar se os padrões coincidem, ou seja, se os dados provenientes 
da pesquisa de campo seguem o que indica a teoria e estudos já realizados, o que significa 
um reforço na validação interna dos dados. 

Considerando-se que a pesquisa em questão tem um caráter exploratório, por tratar de um 
tema pouco conhecido no âmbito do ensino de desenho para crianças cegas, o método de 
análise por meio da adequação ao padrão possibilitou averiguar alguns resultados esperados, 
principalmente em relação ao estudo da linha e da forma. Já em outros quesitos, tais como 
estudo da textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento, a análise de dados 
configurou-se como explanatória, tendo em vista que não se obtiveram dados sobre estes 
elementos da linguagem visual (textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento) 

118 Além da prancha macia de superfície rugosa (EVA), outras pranchas foram testadas, dentre as quais: prancha macia de 
superfície lisa (EVA), prancha com telinha de mosquito colada sobre papelão e prancha com papel camurça.  
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provenientes de estudos anteriores, assim foram analisadas as causas e efeitos, considerando-
se os exercícios propostos em relação aos resultados alcançados pelos participantes. 

Os dados resultantes dos estudos de caso 1, 2, 3 e 4 foram analisados separadamente, 
observando-se a manifestação dos elementos da linguagem visual (ponto, linha, forma, 
textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento) a partir do desenho de pictogramas 
de animais e também em desenhos complementares. Os dados provenientes da observação 
dos vídeos e desenhos de cada participante foram anotados em uma tabela contendo os tipos 
de ocorrências 119  verificados durante o processo de ensino. Posteriormente, os dados 
alcançados nos quatro estudos de caso foram analisados no intuito de se saber das 
possibilidades de uso desses elementos no ensino de desenho no âmbito da deficiência visual, 
sendo que a idade diferenciada dos participantes (6, 10, 14 e 16 anos) permitiu evidenciar 
particularidades dos procedimentos usados durante o percurso de desenho de cada um deles. 
A validação dos procedimentos metodológicos aplicados foi realizada por meio de 
averiguação, comparando os resultados gráficos realizados antes e depois dos exercícios, bem 
como o processo de desenvolvimento gráfico de cada participante da pesquisa.  

5.3. Etapas 

Etapa preparatória 

5.3.1.1. Elementos da linguagem visual no desenho de crianças videntes 

A coleta de dados decorrente de exercícios 120  realizados por crianças videntes teve por 
objetivo verificar como essas crianças nomeiam e colorem pictogramas de animais, 
estabelecem relações de tamanho e representam a textura, movimento e dimensão por meio 
da linguagem de desenho. É fundamental ressaltar que, após essa coleta de dados, decidiu-
se somente pela análise dos desenhos voltados para a representação de textura, escala, 
tamanho e movimento, por estes estarem mais relacionados aos aspectos formais e dentro 
do escopo da pesquisa. Vale dizer que os exercícios referentes à colorização de pictogramas 
de animais, bem como sobre a dimensão, não foram abordados nos exercícios de desenho 
para as crianças e adolescentes cegos, pois concluiu-se no início da pesquisa, que são estudos 
complexos no âmbito da deficiência visual e que merecem investigações futuras mais 
aprofundadas. O exercício aplicado para nomeação dos pictogramas de animais foi realizado 
para validar preliminarmente as características formais desses animais pelas crianças videntes 
participantes, indicando, com isso, quais pictogramas poderiam ser utilizados nos exercícios 
com as crianças e adolescentes cegos. As questões levantadas sobre essa nomenclatura 
também não foram abordadas na presente pesquisa. 

119 Ocorrências de desenho: desenhos antes do estudo; desenhos de memória; desenhos livres/espontâneos; desenhos após 
leitura tátil de linhas em relevo; desenhos após leitura tátil de figuras geométricas em relevo; desenhos após leitura tátil do 
pictograma de animais em relevo; desenhos com molde vazado em mdf; desenhos com auxílio total; desenhos com auxilio parcial; 
desenhos sem auxílio. Ver demais ocorrências no Apêndice n. 9. 
120 Ver Apêndices n. 11, 12, 13, 14, 15, e 16. 



124               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

A coleta foi realizada em duas escolas de Ensino Fundamental dos municípios de Almirante 
Tamandaré e Colombo, no Estado do Paraná121, nesses termos:  

a. as seis atividades propostas foram distribuídas nas duas escolas e realizadas por
crianças de 6 a 13 anos122, da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental 1, totalizando 
103 crianças, sob orientação da pesquisadora e da professora regente;

b. o tempo dispensado para todas as atividades foi, em média, de quatro horas em cada
escola e os encontros não foram filmados, gravados ou fotografados;

c. o conteúdo das atividades compreendeu a realização de desenhos simplificados de
animais e de exercícios com pictogramas de animais baseados no livro Vocabulário
pictográfico para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), sendo que este 
conteúdo foi realizado conforme a compreensão de cada criança, a partir da
explicação de cada exercício;

d. as atividades estavam impressas em papel sulfite branco e, para tal, foram usados
lápis preto, borracha e lápis de cor dos próprios alunos;

e. dos seis exercícios de desenho solicitados às crianças videntes, três deles tiveram
como embasamento as definições apontadas por Dondis (2007), sobre escala,
tamanho, movimento e textura gráfica.

As atividades, os resultados e as análises estão descritos a seguir. 

5.3.1.1.1. Atividade sobre textura gráfica 

Esta atividade teve como objetivo verificar como crianças videntes representam manchas da 
girafa, pelos do gato, casco da tartaruga e penas do pássaro. As texturas123 foram realizadas 
nos pictogramas e, desse exercício, foram escolhidos dois tipos de texturas para serem 
adaptados para a linha de relevo tátil, a textura da girafa e do gato. Dentre as texturas 
utilizadas, os tipos mais repetidos foram a de círculos ovalados para o corpo da girafa e de 
tracinhos curtos para o corpo do gato. Participaram dessa atividade 83 crianças videntes. As 
figuras a seguir mostram as texturas gráficas desenhadas por crianças videntes e, ao lado, as 
texturas gráficas adaptadas nos pictogramas de girafa e de gato. 

121 As escolas participantes foram: Escola Municipal Alvorada – Rua Indaial, 227, Almirante Tamandaré/PR; Escola Municipal 
Juscelino Kubitschek –Rua da Tiriva, 28, Colombo/PR. 
122 Número de crianças por idade: cinco crianças de 6 anos de idade; 11 crianças de 7 anos de idade; 29 crianças de 9 anos de 
idade; 21 crianças de 10 anos de idade; 20 crianças de 11 anos de idade; cinco crianças de 12 anos de idade; três crianças de 13 
anos de idade. 
123 Os resultados de texturas gráficas para casco de tartaruga e penas de pássaro podem ser visualizados no Apêndice n. 13. 
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Figura 53: Desenho de textura gráfica para “manchas da girafa”, realizado por A. (criança vidente, 11 anos), e 
textura gráfica de ovais, adaptada para linha em relevo tátil. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Figura 54: Desenho de textura gráfica para “pelos do gato”, realizado por P. (criança vidente, 12 anos), e textura 
gráfica de “pelos do gato” (tracinhos inclinados), adaptada para linha em relevo tátil. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

A partir dos resultados alcançados, foi possível verificar que crianças videntes utilizam 
texturas gráficas para representar a superfície do corpo de animais. 

5.3.1.1.2. Atividade sobre escala e tamanho 

Este exercício teve como objetivo observar como as crianças videntes fazem a relação de 
escala e tamanho entre os animais. As duas atividades consistiram na realização de desenhos, 
comparando os tamanhos entre elefante, leão e coelho, e também comparando os tamanhos 
entre baleia, tubarão e peixe. Participaram dessa atividade 78 crianças. Na grande maioria dos 
desenhos, a relação de escala e tamanho entre os animais foi: elefante (grande), leão (médio) 
e coelho (pequeno)124; e baleia (grande), tubarão (médio) e peixe (pequeno). As figuras a 
seguir mostram as relações de escala e tamanho entre baleia, tubarão e peixe, desenhados 
por uma criança vidente, e ao lado os pictogramas adaptados. 

124 Os resultados de escala e tamanho entre elefante, leão e coelho podem ser visualizados no Apêndice n.15 
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Figura 55: Desenho de baleia, tubarão e peixe, realizado por E. (criança vidente, 11 anos), e pictogramas adaptados 
de baleia e peixe para estudo de escala e tamanho e movimento. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os resultados dos exercícios sobre escala e tamanho mostraram que as crianças videntes 
representam a diferença de tamanhos entre os animais, de acordo com a natureza de cada 
um deles. 

5.3.1.1.3. Atividade sobre movimento 

Este exercício teve por objetivo observar como crianças videntes representam animais em 
movimento por meio do desenho. Para isso, a proposta contou com os seguintes exercícios: 
girafa bebendo água, macaco balançando no galho, pássaro voando, coelho pulando, 
cachorro correndo e leão comendo. Participaram das atividades 82 crianças. Foram realizados 
seis tipos de exercícios125 e três deles foram adaptados para pictogramas em linha de relevo. 
Os exemplares foram escolhidos a partir dos movimentos observados que mais se repetiram 
nos desenhos das crianças. Dos 82 desenhos de girafa bebendo água, 66 crianças 
representaram movimentos semelhantes ao exemplo seguinte. 

Figura 56: Desenho de girafa bebendo água, realizado por R. (criança vidente, 9 anos), e pictograma de girafa 
adaptado para linha em relevo tátil. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

E dos 82 desenhos para macaco balançando no galho, 57 crianças representaram movimentos 
semelhantes de acordo com o exemplo a seguir. 

125 Os resultados de movimento de coelho pulando, cachorro correndo e leão comendo podem ser visualizados no Apêndice n. 14. 
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Figura 57: Desenho de macaco balançando no galho, realizado por A. V. (criança vidente, 12 anos), e pictograma de 
macaco adaptado para linha em relevo tátil. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Ainda no âmbito de estudo do movimento, dos 82 desenhos para pássaro voando, 51 crianças 
representaram movimentos semelhantes ao exemplo a seguir. 

Figura 58: Desenho de pássaro voando, realizado por S. (criança vidente, 10 anos), e pictograma de pássaro 
adaptado para linha em relevo tátil. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Conforme os resultados alcançados, verificou-se que as crianças videntes utilizam estratégias 
para representação do movimento, a partir do uso de linhas inclinadas (pescoço da girafa) e 
ausência de linhas (pássaro sem as pernas e com duas asas), o que sugere um tipo de 
deslocamento no espaço gráfico. Além de exercícios semelhantes a esses, foram realizadas 
outras propostas para os participantes cegos, incluindo-se ao estudo do movimento o estudo 
da direção. 

5.3.1.1.4. Considerações sobre os desenhos das crianças videntes 

A maioria das crianças videntes demonstrou motivação em participar das atividades de 
desenho em prol da presente pesquisa, que lhes foi explicada em termos de objetivos e 
importância. Em ambas as escolas, a coleta de desenhos contou com a colaboração dos 
professores regentes e auxiliares de cada turma participante, o que facilitou o trabalho e a 
organização das atividades, as quais foram direcionadas para turmas de séries diferentes, de 
acordo com o grau de complexidade. Os exercícios foram explicados pela pesquisadora e 
compreendidos no seu enunciado pela maioria das crianças, conforme indicaram os 
resultados. Vale dizer que, dos resultados de desenho alcançados nesta coleta, apenas uma 
parte deles foi adaptada para os exercícios que foram realizados com as crianças e 
adolescentes cegos e isso se deu principalmente em função das características desses 
participantes cegos (idade diferenciada e nível de conhecimento de desenho antes do 
estudo). Os exercícios foram escolhidos seguindo alguns critérios, como facilidade de 
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adaptação para o formato de pictogramas, por serem simplificados, contendo características 
formais essenciais e linha de contorno.  

Etapa principal 

5.3.2.1. Elaboração dos exercícios 

Para a elaboração dos exercícios, foi utilizado como referência o livro Vocabulário Pictográfico 
para Educação Inclusiva -  animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). A proposta do livro apresenta 
procedimentos ensino de desenho com base no uso de pontos, linhas, figuras geométricas e 
pictogramas de animais. Esse referencial conduziu o estudo para outros desmembramentos 
possíveis sobre os elementos da linguagem visual no ensino de desenho para crianças cegas, 
a fim de verificar se as crianças e adolescentes que participaram desta investigação poderiam 
utilizá-los nas suas representações gráficas de maneira equivalente às crianças videntes, como 
observado em dados já alcançados (DUARTE, 1995; 2001a; 2004b; 2007a; 2007b; 2008a; 
2008d; 2009b;2011; PIEKAS, 2010) e em dados coletados para esta investigação.  

Nos quatro estudos de casos procurou-se seguir uma sequência de exercícios, baseada em 
Duarte (2004; 2011), Piekas (2010) e Duarte e Piekas (2013), a qual compreende: desenho de 
garatujas, desenho de linhas, desenho de figuras geométricas, exame tátil de maquetes e 
miniaturas de objetos tridimensionais, montagem e/ou encaixe de formas geométricas em 
material espesso, desenho dos pictogramas, leitura tátil do pictograma desenhado. Com esse 
intuito, foram abordados os elementos: ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, tamanho, 
direção e movimento, em um trabalho de desenho individualizado, em que cada participante 
alcançou resultados de acordo com a sua idade, motivação e dentro de suas possibilidades 
cognitivas e motoras. 

A fim de deixar a atividade de desenho mais prazerosa diante de exercícios mais complexos, 
procurava-se realizá-los de uma maneira lúdica, com histórias sobre animais e brincadeiras 
com as miniaturas e maquetes tridimensionais utilizadas nos encontros. O diálogo esteve 
sempre presente, permeado de questões sobre objetos e suas representações gráficas, 
experiências com desenho na escola, arte e outras situações relacionadas ao tema do 
encontro. Todos os exercícios propostos foram realizados passo a passo, com orientação da 
pesquisadora. Em média, aconteceram 16 encontros com cada um dos participantes, uma vez 
por semana, com duração de uma hora, realizados no CAEE – AV e no CAEDAV. 

Os elementos da linguagem visual, a dizer, ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, 
tamanho, direção e movimento, estiveram presentes em atividades que resultaram em 
desenhos de pictogramas de animais 126 . De uma maneira geral, as atividades foram pré 
planejadas, porém alguns exercícios foram elaborados no próprio encontro, muitas vezes em 
função da motivação do aluno durante o exercício. A seguir, serão apresentadas as propostas 
para o estudo dos elementos da linguagem visual. 

126 Girafa, baleia, peixe, cachorro, pássaro, macaco, gato, coelho, porco, vaca, leão e espiráculo da baleia. 
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5.3.2.1.1. O estudo do ponto 

O objetivo dos exercícios foi o de promover o entendimento do uso do ponto como elemento 
gráfico usado para representar os olhos e o nariz nos pictogramas de 11 animais. Para isso, 
foram realizados exercícios de leitura tátil desses pictogramas e exame tátil de miniaturas 
tridimensionais. A leitura tátil buscava localizar a posição dos olhos e do nariz, tanto nos 
pictogramas quanto nas miniaturas. 

Exame tátil de miniatura de peixe e localização dos olhos. Realizado 
por J. A. D., 10 anos 

Leitura tátil de cabeça de cachorro em linha de contorno em relevo e 
localização dos olhos, nariz, boca, orelhas e focinho. Realizada por 

J. A. D., 10 anos 

Figura 59: Estudo do ponto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na maioria das vezes, após a leitura tátil eram realizados exercícios de desenho de pontos 
dentro do círculo (cabeça) e oval (corpo), a fim de representar os olhos e o nariz dos animais 
estudados. 

Figura 60: Desenho de pontos dentro do círculo para representar os olhos e o nariz do cachorro, realizado por J. A. 
D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O ponto também foi adotado como “ponto de referência” para se desenhar círculos e ovais, 
bem como para a localização dos componentes gráficos, a exemplo das orelhas do cachorro, 
conforme a figura a seguir. 
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Figura 61: Desenho em linha de relevo de círculo, oval e desenho de cabeça de cachorro realizado por J. A. D., 10 
anos, utilizando “pontos de referência”. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Esse recurso é utilizado por Bardisa (1997), Duarte (2011) e Duarte e Piekas (2013) como 
estratégia para auxiliar a criança cega a fechar figuras. Durante o traçado, a criança mantém o 
dedo indicador da mão que não está desenhando sobre o ponto de referência durante o 
desenho da linha realizada com a outra mão.  

5.3.2.1.2. O estudo da linha 

O estudo da linha almejou a compreensão dos participantes para o uso desse elemento como 
parte integrante dos pictogramas dos animais estudados. Os exercícios iniciais consistiam na 
leitura tátil e desenho das linhas, como, por exemplo, as linhas horizontal, vertical e inclinada, 
dentre outras, conforme sugerem Bardisa (1992), Duarte (2004; 2011), Piekas (2010) e Duarte 
e Piekas (2013). O quadro abaixo mostra as linhas utilizadas na presente pesquisa.  

Linhas Elementos dos pictogramas desenhados com as 
respectivas linhas 

Linha horizontal Boca da baleia; linha de base 

Linha vertical Pescoço e pernas da girafa; pernas do cachorro; pernas do pássaro; pernas do macaco; 
pernas do coelho; pernas do porco; pernas do leão 

Linhas 
perpendiculares Pernas da girafa sobre linha de base 

Linhas cruzadas Desenho simples de linhas cruzadas, sem aplicação nos pictogramas 

Linhas 
oblíquas/inclinadas Rabo da girafa; braços do macaco; rabo da vaca 

Linha pontiaguda Rabo do pássaro; orelhas do porco; orelhas do gato 

Linha curva 
Boca da girafa; linha da cabeça, barbatanas, escamas e boca do peixe; focinho, boca e rabo 

do cachorro; asa do pássaro; orelha e boca do macaco; boca do coelho; úbere e boca da vaca; 
juba, focinho e boca do leão 

Pontos de referência 

Pontos de referência Pontos de referência 
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Linha ondulada 127 Rabo do gato; linha da água 

Linha espiralada Rabo do macaco 

Linha raiada  
Esguicho da baleia; bigode do coelho; tetas da vaca 

Traços curtos, 
verticais e paralelos Chifres da girafa; chifres da vaca 

Traços curtos 
oblíquos/inclinados Pelos do cachorro; esguicho da baleia 

Quadro 5: Quadro de linhas utilizado no estudo, baseado em Bardisa (1992); Duarte (2004; 2011); Piekas (2010); 
Duarte e Piekas (2013). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Exercícios motores de desenho de linhas também foram praticados com o uso de moldes 
vazados128, conforme sugerem Bardisa (1992) e APADEVI129, e que podem ser conferidos a 
seguir: 

Figura 62: Moldes vazados em MDF de linhas horizontais e de linhas curvas e exemplo de exercício no molde 
vazado. Fonte: Material e ilustração da pesquisadora. 

Bardisa (1992) fala da importância dos exercícios de leitura tátil de linhas a fim de se trabalhar 
a sensibilização tátil da criança cega, e que desenhos realizados em moldes vazados podem 
favorecer a noção do espaço gráfico, a motricidade e a internalização do movimento, 
fundamentais para realizar desenhos posteriores (PIAGET, 1983 apud BARDISA, 1992). O 
exercício de liga-pontos, a seguir, também fez parte da proposta para estudo da linha reta 
horizontal. Segundo Bardisa (1992) e Duarte (2004b, 2011), além do benefício motor, esse tipo 
de exercício possibilita o estudo das direções (horizontal, vertical, inclinada), comprimento 
(curto, longo), lateralidade (direita, esquerda), que são conceitos fundamentais para a 
orientação espacial de pessoas cegas, principalmente na leitura de mapas e gráficos.  

127  Tipo de linha ondulada comumente utilizada na cartografia tátil e em livros com desenhos em relevo. Sobre isso, ver: 
<http://www.labtate.ufsc.br/ct_mapas_tateis_sistema_haptico.html>e<https://www.editions-du-
patrimoine.fr/index.php/Librairie/Sensitineraires/La-Cite-de-Carcassonne-francais>. 
128 Outros moldes vazados de linhas podem ser consultados no Apêndice n. 10 
129 Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – Curitiba, PR. 

http://www.labtate.ufsc.br/ct_mapas_tateis_sistema_haptico.html
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Figura 63: Exercício de liga-pontos para linha horizontal, baseado em Bardisa (1992) e Duarte (2004b; 2011). Fonte: 
Ilustração da pesquisadora. 

Outros materiais utilizados foram a argila branca e a massinha de modelar, para estudo de 
linhas, figuras e volumes, conforme sugerido por Duarte (2004; 2011) e Bardisa (1992). 
Objetivou-se também trabalhar a força das mãos e dos dedos advinda dessa atividade, a fim 
de se alcançar o desenho de uma linha em relevo perceptível ao tato. Para complementar o 
estudo da linha, foram realizados exercícios de leitura tátil de identificação de linhas em relevo 
de variados padrões, utilizando-se o livro adaptado La Cité de Carcassone, que apresenta 
detalhes arquitetônicos de uma antiga cidade, como pode ser visto a seguir. 

Figura 64. Detalhes de padrões arquitetônicos. Fonte: Suaut e Corvest (2009). Material da pesquisadora. 

O estudo de linhas teve continuidade durante toda a coleta de dados, seja no desenho das 
figuras geométricas ou dos pictogramas.  
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5.3.2.1.3. O estudo da forma 

O estudo da forma130 teve como objetivo promover a compreensão do uso de pontos, linhas 
e figuras geométricas como componentes dos pictogramas de animais, como pode ser 
conferido no quadro a seguir.  

Figuras 
geométricas Componentes dos pictogramas 

Círculo Cabeça: girafa, baleia, peixe, cachorro, pássaro, macaco, gato, coelho, porco, vaca, leão 

Oval Corpo, orelhas e manchas da girafa; corpo da baleia; corpo do peixe; corpo do cachorro; corpo do macaco; corpo 
do gato 

Triângulo Rabo da baleia; rabo do peixe  

Quadro 6: Quadro com as figuras geométricas usadas para o desenho dos componentes dos animais. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora, baseado em Duarte e Piekas (2013). 

Os primeiros estudos sobre a forma iniciaram-se com as figuras geométricas: círculo, 
quadrado, triângulo e oval, e isso ocorreu por: a) leitura tátil das figuras em linha de contorno 
em relevo; b) leitura tátil das figuras planificadas; c) modelagem de linhas e figuras com argila 
e massinha; d) desenhos em molde vazado e em gabarito técnico; e) desenhos sem o uso de 
moldes; f) leitura tátil da figura desenhada. Como exemplo, nas imagens abaixo, é possível 
conferir os procedimentos e materiais utilizados para o estudo da figura oval.       

Leitura tátil de figuras planificadas Desenho em molde vazado de EVA Leitura tátil da figura oval  

Desenho em gabarito Desenho em molde de MDF Leitura tátil do desenho de oval 

Figura 65: Procedimentos adotados para o estudo da figura oval. Exercícios realizados por J. A. D., 10 anos. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

130 Os materiais didáticos utilizados para o estudo da forma, incluindo as suas dimensões, podem ser visualizados no Apêndice n. 
10. 
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Após o estudo das figuras geométricas, deu-se início aos exercícios de exame tátil de 
miniaturas tridimensionais de animais, a fim de se analisar a forma para o estudo posterior de 
seu desenho bidimensional. Vale dizer que era estudado um animal de cada vez, desde o 
exame tátil da miniatura até o desenho final do pictograma, lembrando que alguns foram 
escolhidos pelos participantes e outros propostos pela pesquisadora.  

A sequência utilizada para o estudo da forma dos animais teve como referencial aquela 
sugerida por Duarte (2011), a dizer:  

a. exame tátil da miniatura tridimensional;
b. montagem e leitura tátil do pictograma planificado;
c. leitura tátil do pictograma em linha de relevo;
d. desenho deste pictograma;
e. leitura tátil do desenho realizado.

É importante ressaltar que, em alguns momentos, foram realizados desenhos entre essas 
etapas, com o objetivo de verificar o resultado gráfico da leitura tátil realizada, com e sem 
auxílio da pesquisadora. A sequência utilizada pode ser visualizada nas imagens a seguir. 

1: exame tátil de miniatura de girafa 2: montagem do pictograma de girafa em 
EVA 

3: leitura tátil de pictograma de girafa 

4: desenho de pictograma de girafa 5: leitura tátil do desenho realizado 6. Desenho de girafa após a sequência
utilizada 

Figura 66: Os exercícios foram realizados por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

De uma maneira resumida, a imagem a seguir exemplifica os três materiais utilizados no 
processo de ensino de desenho do pictograma de girafa. 
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 a.  b. c.    d. 

Figura 67: a. miniatura tridimensional de girafa; b. pictograma de girafa planificado em EVA; c. pictograma de girafa 
em linha de relevo; d. desenho de pictograma de girafa realizado por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

Optou-se por miniaturas e maquetes tridimensionais com características formais, 
semelhantes às do objeto real e de dimensões apropriadas, para que os participantes 
pudessem realizar o exame tátil, percebendo com as mãos o objeto na sua totalidade, com o 
objetivo de comparar a forma dessas miniaturas com o desenho bidimensional estudado, 
conforme abaixo. 

Figura 68: Comparação entre miniatura tridimensional de girafa e pictograma em linha 
de relevo de girafa. Os exercícios foram realizados por J. A. D., 10 anos. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Segundo Duarte (2011, p. 138), é importante que o exercício de leitura tátil seja realizado em 
uma sequência semelhante àquela que será utilizada posteriormente para o desenho, 
observando-se o ponto de partida e a direção do movimento para “assimilação da sequência 
gráfica e manutenção da memória de procedimento”. Após a análise da forma tridimensional, 
dava-se início à montagem do animal planificado em material emborrachado EVA, dividido 
em linhas e figuras geométricas, ou seja, nas mesmas partes que compõem o pictograma do 
animal em linha de relevo, com o objetivo de auxiliar na compreensão da transição da forma 
tridimensional para a forma bidimensional). Nesses exercícios, os participantes tiveram a 
oportunidade de perceber a borda da forma planificada (por exemplo: circular, triangular ou 
reta), denominada “linha de contorno” (DUARTE, 2011, p. 138).  

Vale dizer que, exclusivamente para o estudo do pictograma de peixe, foi utilizado um recurso 
que consiste na inserção de uma linha de contorno na borda da planificação em EVA, a fim de 
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auxiliar na compreensão do desenho em linha de relevo que seria estudado no decorrer dos 
exercícios. Recurso semelhante foi observado na pesquisa de Bogusław Marek, no seu método 
de ensino de desenho para crianças cegas.  

Figura 69: Pictograma de peixe em EVA espesso com contorno nas bordas e interior, baseado em Bogusław Marek 
e detalhe da linha em relevo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No exercício seguinte à montagem da planificação, o participante entrava em contato com o 
pictograma em linha de contorno em relevo a fim de analisá-lo e, posteriormente, realizar o 
traçado. Para o desenho do pictograma em relevo, também foram consideradas as dimensões 
adequadas para que houvesse a melhor percepção tátil possível, conforme orienta Lima 
(2002). As dimensões dos pictogramas utilizados nesta investigação seguiram a proposta de 
Duarte e Piekas (2013), considerando-se que a mão da criança deve abranger todo o desenho, 
conforme mostra a figura a seguir. 

Figura 70: Leitura tátil do pictograma de coelho. Exercício realizado por A. A. S., 6 anos. 
 Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A fim de facilitar a compreensão dos detalhes das cabeças dos pictogramas de animais, foram 
utilizados detalhes ampliados em linha de contorno em relevo. Muitas vezes, durante os 
exercícios, retornava-se ao exame tátil da miniatura tridimensional do animal, com o objetivo 
de analisar a forma e compará-la com a representação gráfica, conforme mostram as imagens 
seguintes. 

Borda em 
relevo 
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Figura 71: Exame tátil da miniatura tridimensional de coelho e leitura tátil da cabeça ampliada do pictograma de 
coelho. Exercício realizado por A. A. S., 6 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo dos pictogramas teve como referência uma sequência de ensino baseada em Duarte 
(2011) e Duarte e Piekas (2013). Ambas as propostas indicam usar para o desenho a mesma 
direção e sequência conforme a escrita da criança vidente, ou seja, iniciar de cima para baixo, 
da esquerda para a direita.  

Na figura abaixo podem ser visualizados os elementos (ponto, linhas e figuras geométricas) 
necessários para o desenho do pássaro e, ao lado, a sequência de construção desse desenho 
apresentada em Duarte e Piekas (2013).  

Figura 72: Proposta de ensino do pictograma de pássaro. Fonte: Duarte e Piekas (2013, p. 130-131). 

É importante salientar que essa sugestão de sequência foi aplicada em quase todos os 
desenhos de pictogramas estudados com os quatro participantes, e isso poderá ser observado 
no decorrer da apresentação dos estudos de casos. 
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5.3.2.1.4. O estudo da textura gráfica131 

O objetivo deste estudo foi o de promover a compreensão da representação de texturas 
gráficas visuais no plano bidimensional, dentre as quais, a pele de girafa, os pelos de gato e 
cachorro e as escamas de peixes. Cada uma delas foi estudada separadamente, desde o exame 
tátil no objeto tridimensional até o seu traçado no respectivo animal. As imagens a seguir 
mostram o exame tátil nas texturas de cachorro e de peixe:     

Figura 73: Exercícios de exame tátil em miniaturas tridimensionais de cachorro com pelo sintético e de peixe de 
madeira com escamas em baixo relevo. Exercícios de J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após o estudo das miniaturas, realizava-se a leitura tátil de texturas gráficas em relevo, como 
as manchas de girafa (ovais), as escamas de peixe (linhas curvas) e os pelos de cachorro e gato 
(tracinhos oblíquos/inclinados), a fim de comparar as diferenças entre elas, de acordo com a 
figura abaixo:  

Figura 74: Texturas gráficas de manchas de girafa; escamas de peixe; pelos de cachorro e gato e leitura tátil de 
textura gráfica de escamas de peixe realizada por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

131 Nesta investigação será adotado o termo ‘textura gráfica’, por ser um padrão de desenho, diferenciando-se do termo ‘textura’, 
utilizado geralmente para a superfície dos materiais (p. ex.: textura macia, dura, áspera, granulada, etc.). 
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Era também observada a textura no pictograma do animal correspondente, para depois iniciar 
a prática dessa textura. 

Figura 75: Leitura tátil das manchas da girafa em linha de relevo.  Pictograma de peixe, com escamas e de 
cachorro, com pelos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em função da textura gráfica de escamas de peixe ser de dimensões muito pequenas, foi 
proposto para esta investigação o estudo da textura em um pictograma de peixe de 
dimensões maiores, a fim de facilitar a compreensão da direção e do posicionamento das 
escamas (linhas curvas) dentro do corpo do peixe (oval). As imagens a seguir exemplificam a 
proposta. 

Figura 76: Leitura tátil da textura gráfica de escamas do peixe em tamanho menor e em tamanho maior. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Após a leitura tátil das texturas gráficas, eram realizados exercícios de desenho à mão livre, 
com ou sem auxílio da pesquisadora, ou ainda utilizando moldes em MDF para a prática do 
movimento. Com base em resultados alcançados nesses exercícios, a textura passava a ser 
desenhada no pictograma do animal já elaborado. 

5.3.2.1.5. O estudo da escala e do tamanho 

O objetivo deste estudo foi promover a compreensão da relação de escala e tamanho que 
existe entre objetos, e como essa relação é representada por meio do desenho no plano 
bidimensional. Os exercícios utilizados para esse propósito foram os seguintes: desenho de 
linhas e figuras geométricas de tamanhos variados, com o uso de molde em MDF,  de gabarito 
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técnico de ovais, e também desenhos à mão livre; leitura tátil de pictogramas de tamanhos 
variados e de composições gráficas com esses pictogramas; desenho de pictogramas de 
tamanhos variados; modelagem de esferas de tamanhos variados com argila branca; exame 
tátil de maquetes de casa, montanha, árvore e de miniaturas de homem, girafa, baleia e peixe; 
desenho e composição gráfica com esses pictogramas. Alguns materiais e procedimentos 
podem ser visualizados a seguir. 

Moldes vazados em MDF de linhas e figuras geométricas de variados tamanhos; gabarito técnico de ovais. 

Modelagem de esferas de vários tamanhos 
em argila para estudo do tamanho Pictogramas de pássaros em linha de contorno tátil para estudo do tamanho 

Miniaturas tridimensionais 
para estudo do tamanho Composição com os pictogramas Desenho realizado por A. S. V., 14 

anos 

Maquetes e miniaturas 
tridimensionais para estudo 

da escala 
Composição com os pictogramas Desenho realizado por R. S. B., 16 

anos 

Figura 77: Materiais usados para o estudo de escala e tamanho, baseado em Duarte (2011) e Duarte e Piekas 
(2013). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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5.3.2.1.6. O estudo da direção 

Este estudo teve por objetivo promover a compreensão das direções que as linhas horizontal, 
vertical e diagonal podem ter no espaço gráfico e como essas se manifestam no plano 
bidimensional, ou seja, no desenho das linhas e figuras geométricas que compõem os 
pictogramas de animais e nas composições nas quais esses animais podem estar inseridos. O 
espaço gráfico da folha de formato A4 era observado a fim de os participantes conseguirem 
se orientar no plano de desenho, conforme propõem Bardisa (1992) e Duarte (2011). Para os 
exercícios de direção, foram utilizados vários materiais e procedimentos, dentre os quais: 

Modelagem de linhas retas e figuras geométricas com argila e massinha, baseado em Duarte (2004b, 2011) 

Leitura tátil de linhas em relevo: linha horizontal, vertical, perpendiculares, cruzadas, oblíqua/inclinada, baseado em Bardisa (1992); Lima 
(2001); Duarte (2004b; 2011); Piekas (2010); Duarte e Piekas (2013) e Talukder e Więckowska (2008)  

‘

Leitura tátil de oval, linha curva, círculo, oval, quadrado e triângulo, baseado em Duarte e Piekas (2013) 

Moldes vazados em MDF de linhas perpendiculares, linhas inclinadas e exercício no molde vazado de quadrados 

Quadro 7: Quadro com materiais e procedimentos para estudo da direção. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O uso dos desenhos seguintes permitiu estudar alguns conceitos como: à esquerda e à direita; 
para a esquerda e para a direita; acima e abaixo; para cima e para baixo, sendo assim, nessas 
propostas, a linha da água está desenhada no sentido horizontal, no pictograma de girafa em 
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pé, as pernas e o pescoço estão no sentido vertical; no pictograma de girafa bebendo água, o 
pescoço está inclinado à esquerda e para baixo; no 4º desenho, a baleia está nadando para a 
esquerda, acima do peixinho. 

Linha da água Girafa em pé Girafa bebendo água Peixe e baleia nadando para a 
esquerda 

Figura 78: Pictogramas para estudo da direção, baseados em Duarte e Piekas (2013). Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

As miniaturas de peixe e baleia foram utilizadas para simular as direções: nadando para a 
esquerda e nadando para a direita. 

Figura 79: Estudo da direção, esquerda e direita, com miniaturas de baleia e peixe. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

5.3.2.1.7. O estudo do movimento 

O objetivo foi promover o estudo de animais em movimento e como estes são representados 
por meio do desenho no plano bidimensional. Para isso, foram realizados vários exercícios, 
como estudo do movimento em miniaturas tridimensionais, como estas:  

a. o macaco tem os braços para cima segurando o galho; o pássaro voando tem as asas
ao lado do corpo; cachorro correndo tem as pernas esticadas para frente e para trás.
Correa Silva (2011) indica utilizar objetos articulados para melhor descrever e analisar 
a sua estrutura;
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Macaco de pelúcia Pássaro articulado de metal Cachorro articulado de madeira Pictograma de cachorro 
planificado e articulado  

Figura 80: Miniaturas tridimensionais e pictograma de cachorro planificado e articulado em EVA (baseado em 
Fleximan132). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

b. leitura tátil da linha ondulada em relevo e desenho da linha ondulada (linha da água):

Figura 81: Leitura tátil da linha ondulada em relevo e desenho da linha ondulada em molde vazado de MDF. 
Exercício realizado por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

c. leitura tátil de pictogramas e realização de desenhos dos seguintes animais: girafa
bebendo água, macaco balançando no galho, baleia e peixe nadando, cachorro
correndo e andando, pássaro comendo, andando e voando:

Figura 82: Composições com pictogramas em linha de relevo de girafa, macaco, baleia, peixe, cachorro e pássaro 
para estudo do movimento. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

De uma maneira geral, o estudo do movimento iniciava-se com a análise da miniatura, 
seguida de leitura tátil do pictograma para, depois, praticar o desenho, conforme apresentado 
a seguir. É importante ressaltar que, para as composições que continham linha da água e linha 
de base, foi respeitado o espaço de 6mm entre os componentes da imagem, a fim de que o 

132 Disponível em: <http://www.hungryfingers.com/Fleximan.pdf>. 

http://www.hungryfingers.com/Fleximan.pdf
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participante, durante a leitura tátil do desenho em relevo, pudesse separar os componentes, 
auxiliando assim a identificação de cada um deles, caso contrário, seria possível perceber o 
desenho apenas como uma linha grossa, conforme propõe Correa Silva (2011). Os detalhes a 
seguir mostram o espacejamento proposto: 

Figura 83: Detalhes das composições: girafa bebendo água, macaco balançando no galho e pássaro comendo.  
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os quatro capítulos seguintes descrevem os estudos de casos realizados para esta 
investigação e serão apresentados na ordem das idades dos participantes (6, 10, 14 e 16 anos). 

Espaço = 6mm 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  145 

Mari Ines Piekas 



146               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  147 

Mari Ines Piekas 

6. Capítulo 6 - Estudo de caso 1

6.1. Dados pessoais e observações sobre A. A. S. 

A participante A. A. S.133, 6 anos de idade, sexo feminino, mora com os pais e é filha única. Está 
no 1º ano do Ensino Fundamental 1 da escola comum de ensino, e não tem dificuldades 
específicas nas disciplinas dessa escola. Começou a frequentar o Centro de Atendimento 
Educacional Especializado – CAEE – AV, em Araucária/PR,  aos  6 anos, onde cursa as disciplinas 
de Orientação e Mobilidade (OM), Atividade de Vida Autônoma e Social (AVAS) e Tecnologia 
Assistiva (TA), além de estar no processo inicial de alfabetização em braille. Não sabe escrever 
à tinta. A. A. S. tem um tipo de cegueira denominada retinopatia da prematuridade134. A 
entrevista e as sessões de desenho foram realizadas no mesmo centro, somando-se 15 
horas/aula durante 15 encontros. Em função da idade e da escolaridade da participante, não 
foram realizadas todas as perguntas formuladas para a entrevista, entretanto, foi possível 
perceber alguns aspectos do seu universo gráfico. A. A. S. comenta que gosta de desenhar e 
que esta atividade é realizada na escola regular de ensino e no centro de apoio. Na aula de 
Artes ela utiliza tinta, pincel, lápis e papel, mas realiza poucos desenhos. Na última parte da 
entrevista foram feitas perguntas sobre o seu conhecimento de linhas e figuras geométricas 
básicas, solicitando-lhe também que as desenhasse, entretanto, os desenhos não foram 
realizados, pois a menina não tinha ainda noções básicas de desenho.  

6.2. Repertório gráfico de A. A. S. anterior ao 
estudo 

O primeiro desenho livre realizado por A. A. S. foi denominado135 “Passeio com Miquimba, meu 
cachorrinho de estimação”, feito com linhas sobrepostas suaves, do tipo garatujas, sem a 
preocupação em perceber o traço registrado no papel. Nesse 1º encontro, foi possível 
observar o tipo de preensão do lápis e a pouca pressão da mão, ainda insuficiente para traçar 
um tipo de linha que resultasse em relevo tátil.  

133 A participante deste estudo de caso será indicada no texto pelas iniciais do seu nome: A. A. S. 
134 Retinopatia da prematuridade: doença que acomete os bebês prematuros. Pode ser decorrente de imaturidade da retina, baixa 
idade gestacional e/ou alta dose de oxigênio na incubadora. Fonte: Domingues (2010).  
135 As falas de A. A. S. (A.) e da pesquisadora (P.) serão apresentadas no texto em itálico e entre aspas. 



148               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

Figura 84: 1º encontro. Tipo de preensão do lápis e 1º desenho livre: “Passeio com Miquimba, meu cachorrinho de 
estimação”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir do primeiro encontro, A. A. S. percebeu a possibilidade de leitura tátil da linha 
desenhada, pois a pesquisadora reforçava com lápis as linhas então realizadas pela menina e 
virava a folha para que ela tocasse o desenho no verso. A pressão da mão e dos dedos para o 
traçado gráfico foi trabalhada no decorrer das atividades. Conforme indica Bardisa (1992), isso 
pode estar relacionado à falta de tonicidade dos músculos e é frequentemente observado 
pelos professores de crianças cegas. Essa autora fala da importância de exercitar o tônus 
muscular a partir do entretenimento com objetos de pesos e tamanhos diferentes, 
alternando-os entre si. Assim, na intenção de se trabalhar essa pressão das mãos e dedos 
realizou-se exercícios usando-se massinha e argila para modelagem de linhas e esferas. É 
relevante dizer que A. A. S. reconheceu tatilmente figuras geométricas básicas planificadas 
(círculo, quadrado, triângulo e oval) antes do início da coleta de dados de desenhos, mas não 
soube desenhá-las quando solicitado. 

As garatujas de A. A. S. 

Considerou-se pertinente apresentar parte da produção das garatujas136 de A. A. S., em função 
da importância que esses registros gráficos têm no desenvolvimento cognitivo e motor da 
criança. Segundo Duarte e Piekas (2013), o aprendizado do desenho inicia-se com o desafio 
de segurar um lápis e pressioná-lo sobre o papel, implicando, portanto, em uma maturidade 
cerebral e motora, semelhante ao que acontece quando a criança começa a pronunciar as suas 
primeiras palavras. Para as autoras, 

136 Duarte (2011, p. 37) indica duas definições para esses primeiros rabiscos e gestos motores que a criança deixa impresso sobre 
o papel: para Luquet, estes podem ser denominados de “grafismos”, e para Lowenfeld, de “garatujas”.

15cm 
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Não importa a faixa etária da criança, nem os motivos que podem 
justificar a sua inexperiência com o desenho. Para começar sempre é 
preciso, primeiro, rabiscar. [...] Nessa etapa, além de exercitar a 
manipulação do lápis sobre o papel, a criança precisa experimentar as 
várias amplitudes de seu gesto ao traçar uma linha. Ela precisa aprender 
a controlar as direções e forças desses gestos que carregam a sua 
possibilidade gráfica (DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 66). 

Nesse mesmo contexto, para Bardisa (1992), a criança vidente, ao perceber o traçado 
realizado, independentemente da superfície em que o faça (por exemplo, no papel, na parede 
ou mesmo no chão) e se este lhe deu prazer ao realizá-lo, se sentirá estimulada para continuar 
a experiência gráfica. Entretanto, com a criança cega, isso não acontecerá se ela não se 
certificar e não perceber o traçado que acabara de produzir com sua mão sobre uma 
superfície, portanto, desenhar não fará sentido para ela, daí a importância de materiais 
adequados e estímulo para perceber o traçado realizado. Do ponto de vista da autora, deve 
haver um incentivo para a leitura tátil do próprio desenho, considerando-se que isso também 
levará um tempo de aprendizagem.  

Para Duarte (2011), as crianças videntes começam a realizar garatujas geralmente a partir dos 
3 anos de idade, dependendo do ambiente em que vivem e do estímulo para a atividade, 
sendo que para conquistar o controle dos gestos até o fechamento da figura (geralmente, o 
círculo) é necessária uma grande experimentação motora. Nesse sentido, para Arnheim (1997, 
p.154), “[...] os desenhos das crianças pequenas mostram controle motor incompleto. Suas
linhas às vezes seguem um curso em zigue-zague irregular e não se encontram exatamente
onde deveriam”.

Por esse motivo, na presente pesquisa, exercícios com movimentos circulares, em zigue-
zague e espiralados foram realizados e repetidos várias vezes, sempre quando A. A. S. se sentia 
motivada ou incentivada para fazer desenhos livres. A fim de estimular mais essa prática, 
solicitou-se também a colaboração da mãe para a realização desses traçados como tarefa de 
casa. Além do mais, essas atividades foram praticadas em quase todos os encontros e, com o 
tempo, a menina passou a demonstrar mais concentração, força e intenção para o gesto 
gráfico, melhorando gradativamente a preensão do lápis na mão e a pressão deste sobre o 
papel. Muitas dessas atividades tiveram o auxílio137 da pesquisadora para que A. A. S. pudesse 
entender que a pressão exercida com o lápis sobre o papel proporcionaria uma linha tátil. No 
período da coleta de dados, observou-se a ocorrência de garatujas realizadas com movimento 
repetitivo e controlado, denominadas por Lowenfeld e Britain “garatujas controladas” (apud 

137 Esse auxílio ocorreu de três maneiras, assim denominadas: desenhos com auxílio total – o participante realiza todo o desenho 
sob auxílio da mão da pesquisadora, que coordena o movimento; desenhos com auxílio parcial – o participante realiza 
parcialmente o desenho sob auxílio da mão da pesquisadora, que coordena o movimento e o restante do traçado realiza sozinho  
O auxílio parcial também compreende a orientação verbal para a sequência do desenho ou relembrar o participante de algo que 
está faltando; desenhos sem o auxílio – o participante realiza o desenho sem auxílio da mão da pesquisadora e sem o auxílio 
verbal. 
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DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 67). Abaixo podem ser observados alguns traços garatujados 
realizados por A. A. S. 

Figura 85: 1º e 2º encontros. Garatujas para exercícios de pressão da mão. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora 

A partir dos exercícios realizados, notou-se que do 5º encontro em diante A. A. S. começou a 
assimilar outras possibilidades do traçado, apoiada nas variações de linhas que passou a fazer 
espontaneamente, tendo como estímulo o som que resultava do atrito do lápis no papel e 
sobre a prancha rugosa. Uma coordenação maior do gesto também começou a ser observada 
em relação ao espaço do papel. 

Som da chuva Som da máquina de lavar roupa Som do meu coração Som do carro 

Som do pato Som da abelha Som do passarinho Som do beijo 

Figura 86: 5º encontro. Garatujas nomeadas. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Observou-se que os gestos motores vigorosos de A. A. S. pareciam ser uma atividade motora 
agradável para ela, conforme também comenta Arnheim (1997), ao falar da criança vidente, 
e que o exercício de garatujas pode ter contribuído para a aprendizagem e capacidade de 
memorizar e reproduzir gestos gráficos. De acordo com Bardisa (1992), a criança cega deve 
exercitar traçados livres sobre o papel, a fim de adquirir controle na preensão do lápis e 
domínio do espaço da folha, para que possa evoluir para traçados mais elaborados, sendo que 
isso foi notado em A. A. S. Vale ressaltar uma particularidade observada na garatuja 
denominada “Som do meu coração”, que sugere um tipo de percepção proprioceptiva138 da 
pulsação do seu próprio coração.  

Figura 87: 5º encontro. Garatuja “Som do meu coração”. Sem auxílio. A. A. S. demonstra sentir o pulsar do seu 
coração durante o traçado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Sobre desenhos realizados por crianças cegas que advém de uma sensação corporal, Duarte 
(2011, p. 176) comenta que “são detalhes que escapam à visualidade ou a uma possível 
aprendizagem de confecção tátil-visual da imagem e surgem no desenho indicando 
modalidades perceptivas múltiplas atuando durante a sua elaboração”. Sob esse mesmo 
aspecto, complementa Correa Silva (2011, p. 62, tradução nossa): "como seres vivos, nós 
temos a capacidade para receber tanto as informações vinda de fora do nosso corpo, como as 
próprias sensações que emanam de nossa corporalidade”139. 

A participante costumava nomear todos os traçados gráficos que realizava, narrando passeios 
realizados com a família, falando sobre um animal de estimação ou personagens de estórias 
e brinquedos. Mais exemplares de traçados nomeados foram realizados no 13º encontro, 
quando A. A. S. realizou duas garatujas, entretanto, ainda mais controladas, apresentando 
contrastes de direção e forma, como pode ser visualizado a seguir.   

138 A percepção proprioceptiva, segundo Duarte (2011, p. 88), “[...] é a função corporal que responde pelo sentido de 
posição, velocidade e força dos movimentos, incluindo as sensações que provêm dos músculos e tendões [...]”. 
139 "como seres vivos, tenemos la facultad de recibir las informaciones que provienen del exterior de nuestro cuerpo, como 
las propias sensaciones que emanan de nuestra corporalidad. " (CORREA SILVA, 2011).  
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Figura 88: 13º encontro. Desenho livre. Garatuja 24: “Caminho do coelhinho Sansão”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

No próximo desenho foi observado o reconhecimento do espaço gráfico pela menina e maior 
coordenação para o desenho das linhas horizontais. Na fala determinada de A. A. S. esse 
detalhe fica mais evidente: “Eu vou fazer [a linha] até o final”. 

Figura 89: 13º encontro. Desenho livre. Garatuja n.25: “Cachorrinho”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

6.3. Elementos da linguagem visual 
estudados com A. A. S. 

O início do estudo de desenho com A. A. S. foi a partir da entrevista, no 1º encontro. Durante 
as atividades, a fala de A. A. S. sempre esteve repleta de fantasia, que se misturava com a 
realidade, além de brincadeiras de faz de conta, com ou sem objetos. Isso permeou 
praticamente todos os encontros, e o ato de desenhar nesse ambiente lúdico foi percebido 
como uma atividade prazerosa para ela, conforme sugerem Bardisa (1992), Duarte (2011) e 
Siaulys (2005) sobre a importância das brincadeiras durante o aprendizado de desenho. 
Siaulys (2005) também fala da relevância desse tipo de prática com crianças cegas, assim, para 
essa autora, 
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Brincando, a criança desenvolve os sentidos, adquire habilidades para 
usar as mãos e o corpo, reconhece objetos e suas características, textura, 
forma, tamanho, cor e som. Brincando, a criança entra em contato com o 
ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a 
autoestima, a afetividade, torna-se ativa e curiosa. [...] Se para toda 
criança a brincadeira é muito importante, para a criança com deficiência 
visual ela é fundamental (SIAULYS, 2005, p. 10). 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas nos encontros com A. A. S. acompanhavam muitas 
vezes o ritmo de alguma atividade lúdica, e isso foi importante em função do comportamento 
dinâmico da participante. Procurava-se intercalar momentos mais extrovertidos e momentos 
de maior concentração para a tarefa, a fim de que o estudo de desenho fosse introduzido de 
maneira agradável. A partir da fala da menina em relação aos brinquedos e objetos, foi 
possível observar a importância do olfato e da audição advindos do contexto familiar e 
escolar, pois os comentários evidenciavam com ênfase o cheiro das bonecas e alimentos, os 
sons da natureza e dos objetos do dia a dia, bem como a lembrança de músicas. Acredita-se 
que isso pode ser explorado em materiais didáticos que estimulem a prática de desenho. 
Segundo Bardisa (1992, p. 81), a manipulação de objetos desenvolve habilidades e capacita a 
criança com deficiência visual a relacionar-se com eles, “transformando-os, movendo-os, 
adornando-os, organizando-os, etc.”. Por sua vez, para Więckowska e Hadamik (s/d), a 
privação da criança com os objetos influenciará na expressão de palavras, porém que estão 
longe do seu contexto real. Também para Aufauvre (1987), se a criança cega 

[...] não for estimulada a experimentar o mais diretamente possível os 
elementos do meio, ou se não lhe permitirmos “tocar em tudo”, a criança 
terá à sua disposição apenas dados verbais aproximativos e construirá 
para si mesma, imagens mentais que não correspondem à realidade 
(AUFAUVRE, 1987, p. 38). 

Nesse aspecto, para Duarte (2004a), os objetos do entorno da criança podem auxiliá-la na 
formação de conceitos e apreensão do mundo que a rodeia. Do mesmo modo, as 
pesquisadoras Więckowska e Hadamik (s/d), indicam iniciar o aprendizado do desenho 
sempre a partir de objetos do cotidiano da criança. Assim, as formas e linhas dos objetos eram 
identificadas sempre de acordo com o interesse observado na menina, conforme imagens 
abaixo. 

Figura 90: Brincadeira com o fantoche “Molengo” (5º encontro) e modelagem de esferas com argila branca e água, 
com auxílio parcial (8º encontro). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Em relação aos exercícios mais direcionados, o estudo das linhas e figuras geométricas foi 
priorizado, tendo em vista a importância de se construir um repertório gráfico básico para os 
estudos posteriores. Sendo assim, o pictograma de pássaro foi escolhido pela pesquisadora 
em função deste conter menos elementos gráficos na sua configuração, considerado mais 
simples para as primeiras tentativas de desenho de um animal. Para complementar o estudo 
do tema sobre animais, foi feita leitura tátil dos pictogramas de girafa, coelho e de porco, a 
fim de se trabalhar as suas características formais específicas e diferenciadoras, comparando-
as entre si.  

É importante assinalar que em quase todos os encontros foram exercitados desenhos de 
linhas e figuras geométricas básicas, bem como estas foram comentadas durante as leituras 
táteis dos objetos, com o intuito de se reforçar o reconhecimento da forma. Vale dizer que 
algumas questões sobre o tamanho entre animais e direção das linhas foram também 
abordadas nos encontros, entretanto, com menos ênfase do que a prática de garatujas, tipos 
de linhas e figuras geométricas, motivando-a a construir aos poucos um repertório de 
desenho.  

Os materiais 140  utilizados neste estudo de caso foram: miniaturas tridimensionais, moldes 
vazados em MDF, planificações dos pictogramas em EVA, papel sulfite A4, lápis 2B, 
pictogramas em linha de relevo, prancha macia de EVA sob a folha de papel, massinha de 
modelar e argila. Na sequência serão apresentados os resultados de A. A. S., em relação ao 
estudo do ponto, da linha, da forma, do tamanho e da direção. 

O ponto 

O ponto foi um elemento gráfico praticado com A. A. S. como um auxiliar para o fechamento 
da forma (oval e círculo) e percepção tátil de linha de contorno de algumas figuras (círculo, 
pássaro, sol e flor). Esse elemento foi trabalhado como representante de olhos e nariz de 
pictogramas de animais, apenas na leitura tátil dos pictogramas de animais em função da 
atividade de desenho estar ainda no início da vida escolar da menina. Duarte (2011) comenta 
sobre os aspectos positivos do recurso da marcação de um ponto de referência para a 
realização de figuras geométricas, utilizando-o em seu estudo de caso longitudinal. Já para 
Dondis (2007), o ponto é um importante sinal de referência ao se elaborar uma composição. 
Da mesma maneira, Duarte e Piekas (2013) sugerem que a criança permaneça com o dedo 
indicador sobre o ponto (marcado fortemente no papel para resultar em relevo), para assim 
poder se situar no espaço gráfico e então completar a figura. Esse modo de iniciar o desenho 
começou a ser utilizado com A. A. S. a partir do 6º encontro, com o estudo da forma oval, e foi 
aplicado também ao círculo e à linha pontiaguda.  

140 Os materiais (composição e dimensões) podem ser conferidos no Apêndice n. 10. 
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Figura 91: 6º encontro. Marcação do ponto de referência e desenhos da oval, com auxílio parcial e sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho do ponto também foi um recurso usado juntamente com desenhos em linha de 
relevo, momento em que era praticada a percepção tátil do espaço que estava “dentro” e do 
espaço que estava “fora” da forma circular, solicitando-se à participante que fizesse pontinhos 
perfurados no papel. Acredita-se que a necessidade de sentir o limite da linha para saber onde 
perfurar o papel colaborou no processo de compreensão da forma, conforme indicam Duarte 
e Piekas (2013, p. 79): “o desenho propriamente dito começa com o fechamento da linha e a 
configuração de um espaço interior, o qual o contorno da linha delimita e contém”, bem como 
na sensibilização dos dedos em relação à percepção do ponto realizado (BARDISA, 1992). 

O exercício mostrou-se válido também pela prática da força da mão e dos dedos para perfurar 
o papel e pela busca de espaço livre com o dedo indicador, primeiramente na área de dentro
e depois por fora do círculo, a fim de se marcar os “100 pontinhos” desejados por A. A. S. Esses
exercícios pareceram prazerosos para a participante, pois ela os realizou com grande
motivação.

Figura 92: 10º encontro. Exercícios de percepção do espaço de “dentro” e de “fora” do círculo em linha de relevo e 
marcaçãode pontos perfurados no papel. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A fim de se exercitar a leitura tátil de linhas em relevo dos pictogramas de sol, flor e pássaro 
que já estavam sendo estudados em encontros anteriores, foi solicitada a marcação de pontos 
dentro dessas formas. Acredita-se queesse exercício de leitura tátil de “dentro” e “fora” da 
forma, tendo como referência uma composição com quatro elementos, pássaro, sol, flor e 
linha de base, possa ter contribuído na compreensão de um espaço gráfico simplificado, no 
qual os elementos se relacionam entre si a partir da sua localização, relações de distância e de 
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tamanho. Conforme indicam Bardisa (1992) e Więckowska (2003), exercícios assim 
introduzem as crianças pequenas em uma importante linguagem (direita e esquerda, acima 
e abaixo, por exemplo), que poderá ajudá-las mais tarde na interpretação de planos, gráficos 
e diagramas em relevo. 

Figura 93: 11º encontro. Marcação de pontos dentro do miolo da flor e composição em linha de relevo com sol, 
pássaro e flor. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A linha 

Após a realização das garatujas e a breve familiarização com o espaço da folha e com os 
materiais, iniciou-se o estudo das linhas horizontal, vertical, inclinada e ondulada. A figura a 
seguir é o primeiro desenho de linha “reta”, assim denominada por A. A. S. a partir da leitura 
tátil do contorno da borda da prancha de desenho. 

Figura 94: 1º encontro. Linha “reta” n. 1, após explicação do contorno da borda da prancha de desenho. 
Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No início, os exercícios de linhas verticais, horizontais, inclinadas e onduladas foram feitos com 
o auxílio da pesquisadora, por imitação sensório-motora (DUARTE, 2008b). Como já
comentado, esse tipo de imitação consiste em a criança colocar a sua mão sobre a mão de
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quem desenha (o professor, por exemplo), ou vice-versa, e assim ir fazendo o mesmo gesto 
motor. Para Duarte (2008b), a imitação sensório-motora da criança cega é similar à imitação 
visual da criança vidente, e esse procedimento pode auxiliar na formação de uma memória 
motora de desenho, ou seja, de movimentos específicos para determinada tarefa, 
semelhantes àqueles realizados pelas crianças videntes. Em função da pouca experiência de 
A. A. S. com desenhos, grande parte das linhas e figuras geométricas foram realizadas com 
esse procedimento de imitação, entretanto, solicitava-se também à participante que 
realizasse, sem auxílio, o desenho das linhas. Em alguns momentos, a pesquisadora apenas 
iniciava o movimento com a menina, ou explicava verbalmente a direção do traçado. Esse 
auxílio “parcial” era realizado constantemente durante os encontros e foi fundamental para 
A. A. S., considerando-se os desafios que ela enfrentava, como, por exemplo, o uso de novos 
materiais, a percepção do espaço do papel, a linguagem de desenho com termos novos, a 
coordenação motora ainda imatura e a pouca pressão na mão, insuficiente para gravar uma 
linha que resultasse em relevo. A partir dessa prática, foi possível perceber a importância do 
ensino individualizado de desenho nessa fase inicial de aprendizagem conforme indicam 
Duarte (2011) e Duarte e Piekas (2013). 

Figura 95: 1º encontro. Desenho de linha vertical por imitação sensório-motora. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No 2º encontro, A. A. S. demonstrou-se motivada para a continuidade dos exercícios de linhas. 
Por meio do desenho, ela quis compartilhar um passeio que havia feito com a família no circo 
que estava na cidade:  

A.: “Agora eu quero fazer um desenho do circo que eu fui... a gente tem que fazer os palhaços...” 

P.: “Então você vai me contando sobre o circo que você foi enquanto desenha, pode ser?” 

A.: “Eu vi uma tenda... tem que fazer uma linha embaixo da tenda...” 

Após realizar sem auxílio uma linha horizontal, ela comentou que esta havia ficado “fraca”, 
pois não foi possível percebê-la tatilmente. Verbalizou em seguida o desejo de aprender a 
fazer uma linha “forte”, demonstrando a importância e a possibilidade de perceber o que é 
desenhado. A linha seguinte representa a linha da “tenda do circo”.  
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Figura 96: 1º encontro. Linha da “tenda do circo”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

As imagens a seguir mostram as linhas horizontais, verticais e inclinadas. No apêndice n. 24 
poderá ser conferida a quantidade de vezes que as linhas foram praticadas por A. A. S.  

1º encontro. Linhas horizontais com auxílio total 1º encontro. Linha horizontal sem auxílio 

 

1º encontro. Linha horizontal sem auxílio 1º encontro. Linha horizontal com auxílio parcial 

2º encontro. Linhas verticais com auxílio total 2º encontro. Linhas verticais sem auxílio 

1º encontro. Linhas verticais com auxílio total e parcial 1º encontro. Linhas inclinadas com auxílio total 

Figura 97: 1º e 2º encontros. Resultados dos exercícios de linhas horizontais, verticais e inclinadas. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora.  
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No 3º encontro, foram realizadas a linha horizontal e a linha vertical com massinha de 
modelar, não somente com o propósito de estudar as características dessas linhas, mas 
também de praticar a força da mão e dos dedos141. Bardisa (1992) sugere exercícios com esse 
tipo de material a fim de colaborar no desenvolvimento da habilidade, como coordenação, 
rapidez e controle dos movimentos, além da pressão dos dedos e das mãos. Para essa autora, 
é muito importante que atividades desse estilo sejam realizadas em um ambiente lúdico. 
Duarte (2011, p. 105) complementa dizendo que, “crianças cegas desde o nascimento podem 
ter dificuldades para essa e outras tarefas que demandem motricidade devido à falta de 
experiência provocada pela passividade que a invisualidade pode provocar”. 

1 2 

3 4 

Figura 98: 3º encontro. Atividade com massinha de modelar, com auxílio parcial. Foto 1: modelagem livre para 
exercitar pressão das mãos. Foto 2: realização da “cobrinha” (linha horizontal). Foto 3: linha vertical. Foto 4: 

comparação entre linha horizontal e vertical. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A direção que as linhas ocupam no espaço também foi relembrada, entretanto, A. A. S. 
necessitava de uma “pista”, como revela a fala a seguir:  

P.: “Como é o nome dessa linha que tá nesse sentido [horizontal]?” 

A.: “É a linha reta.” 

P.: “E como é o nome desta linha reta?” 

141 Segundo a professora do centro de apoio, A. A. S. apresentava dificuldades na pressão do braço, mãos e dedos para as teclas 
da máquina braille. Nesse sentido, o exercício de desenho e de modelagem poderia contribuir para melhorar essa pressão. 



160               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

A.: “É a linha ho-ri-zontal.” [a menina denomina a linha com auxílio parcial]. 

Na proposta para linha vertical, ela disse: “vamos fazer a [linha] do minhocão”, e para a linha 
espiral: “vamos fazer uma linha ‘mola’?”. Outro exemplo foi durante a troca de folhas de papel 
sulfite sobre a prancha, no momento em que A. A. S. procurava o rolo da fita crepe: “Cadê o 
círculo de fita?”. Por meio dessas falas, é possível perceber o repertório da linguagem do 
desenho de A. A. S. sendo construído e compartilhado, e que será apreciado até o último 
encontro. Sem dúvida, essas nomeações, relacionadas a objetos do seu contexto de vida, 
podem ser consideradas como grandes conquistas alcançadas pela menina. 

Na continuidade dos exercícios com linhas horizontais e verticais, muitos deles foram 
realizados por imitação sensório-motora, como pode ser visualizado a seguir. Note-se na 
imagem que as linhas de tom mais claro foram realizadas sem auxílio e as de tom mais escuro 
foram realizadas com auxílio total. 

Figura 99: 3º encontro. Linhas horizontais e verticais. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir do 3º encontro, observou-se que A. A. S. acompanhou com o dedo indicador da mão 
esquerda a linha ondulada que estava sendo desenhada, indicando um reconhecimento do 
traçado realizado. Esse gesto se repetirá com mais frequência e espontaneidade no decorrer 
dos próximos encontros. É pertinente reforçar a importância de deslizar com os dedos sobre 
o traço realizado, sendo que esse resultado dependerá da prática de desenho, da pressão da
mão e dedos e do material utilizado. Muitas das linhas desenhadas por A. A. S. foram
reforçadas pela pesquisadora no início do estudo, para que A. A. S. pudesse sentir em relevo
o seu traçado sobre o papel.
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Figura 100: 3º encontro. Desenho da linha ondulada e acompanhamento com o dedo da linha em relevo resultante. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Tanto Bardisa (1992) quanto Więckowska e Hadamik (s/d), comentam sobre o prazer que a 
criança com deficiência visual sente quando percebe tatilmente o traçado que acaba de fazer 
e da importância que isso terá no seu interesse e continuação pela atividade gráfica, 
entretanto, segundo as autoras, essa conquista requer um tempo para sua aprendizagem. 
Sendo assim, a leitura tátil continuou sendo estimulada até o final dos encontros, nos quais 
foram observados alguns aspectos importantes que propiciavam e motivavam essa leitura, 
dentre eles, a pressão da mão para que resulte em uma linha tátil, o controle do gesto em 
função do tamanho do espaço para o desenho, o conhecimento mínimo de tipos de linhas, 
além do tema que era escolhido para desenhar. 

Figura 101: 3º encontro. Estudo da linha ondulada, iniciando com leitura tátil da linha modelada e desenhos da linha 
ondulada. Ambos com auxílio total. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Linhas realizadas com auxílio total Linha realizada sem auxílio 

Figura 102: 3º encontro. Exercícios de desenho de linhas onduladas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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No 4º encontro, foi realizada a leitura tátil de linhas em relevo: ondulada, horizontal, 
horizontais paralelas, vertical, inclinada (diagonal), espiralada, tracejada, pontilhada, 
pontiaguda, curva, cruzadas. Ao tocar a linha ondulada, A. A. S. comenta brincando: “Parece 
uma cobra mordedora...”, demonstrando certa familiaridade com o formato dessa linha, 
modelada com massinha no encontro anterior. 

Figura 103: 4º encontro. Leitura tátil da linha ondulada em relevo. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A participante denominou a linha horizontal, a linha vertical, as linhas horizontais paralelas, 
todas como “linhas retas”, não utilizando a denominação “linha reta horizontal” e “linha reta 
vertical”. A. A. S. disse não conhecer as linhas tracejada, pontilhada e espiral, e esta última ela 
denominou, ao tocá-la, como “um montão de círculos”. Algumas imagens do estudo de linhas 
podem ser visualizadas a seguir. 

Figura 104: 4º encontro. Leitura tátil das linhas em relevo: pontilhada, pontiaguda, tracejada e cruzadas. Sem 
auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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É importante ressaltar que esses exercícios foram realizados também com o propósito de 
observar se A. A. S. reconheceria as linhas e qual a linguagem utilizada por ela. Considerou-se 
esse tipo de exercício válido, também, porque a menina teve contato com essas variações e 
diferenças de traçado, pelo qual ela demonstrou bastante interesse. Vale dizer que o estudo 
do desenho de linhas esteve voltado principalmente para o exercício daquelas que seriam 
usadas para o desenho do pictograma de pássaro, ou seja, linhas vertical, curva e pontiaguda. 

Para o estudo da linha curva, foi utilizado o desenho de uma “carinha feliz”, com a motivação 
de fazer a “linha da boca”. Essa linha poderia ser utilizada posteriormente para o desenho da 
linha da asa do pássaro. Esses exercícios foram primeiramente realizados com auxílio total, 
depois com auxílio parcial (para início do traço) e, por último, sem auxílio. A seguir podem ser 
visualizados os resultados, observando-se que os traçados (com auxílio parcial e sem auxílio), 
após algumas repetições, já estavam demonstrando a característica curva dessa linha. 

Com auxílio total Com auxílio total Com auxílio parcial  Sem auxílio 

Figura 105: 5º encontro. Estudo da linha curva. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A linha pontiaguda começou a ser estudada no 9º encontro, com o objetivo de desenhar o 
bico e o rabo do passarinho. Após leitura tátil da linha em relevo, os primeiros estudos de 
desenho foram realizados no molde vazado de MDF e com auxílio total da pesquisadora. Na 
etapa seguinte, os traçados foram realizados com auxílio total e parcial, a partir dos quais A. 
A. S. realizou a linha pontiaguda sozinha, conforme pode ser visualizado a seguir. 

Desenho no molde vazado 
com auxílio total

Desenhos com auxílio total e parcial Desenho sem auxílio 

Figura 106: 9º encontro. Exercícios da linha pontiaguda para desenho do rabo e bico do pictograma de pássaro. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Do ponto de vista de Bardisa (1992), a leitura tátil de linhas em relevo, como também o 
desenho de linhas por meio de moldes vazados, promove um tipo de sensibilização tátil “que 
facilita a memorização dos movimentos que a mão e os dedos fazem” (BARDISA, 1992, p. 94-
95), e isso foi exercitado com A. A. S. sempre que possível durante os encontros. No que diz 
respeito à melhor sensibilização do tato, Lima (2001) também considera alguns aspectos 
importantes, tais como linguagem pictórica, tamanho, características comuns dos desenhos 
e sua tangibilidade. 

A forma 

O estudo da forma para A. A. S. se apresentou como um grande desafio no início, pois, além 
da compreensão do que representa uma figura em linha de contorno (no plano 
bidimensional) em relação ao seu respectivo objeto (no plano tridimensional), a participante 
precisava aprender a fechar a figura e entender a importância de acompanhar com o dedo o 
seu traço realizado. Aliada a isso, uma maior pressão da mão e dedos era necessária para que 
a linha desenhada resultasse em relevo perceptível ao tato. Mesmo com esses desafios, os 
desenhos das figuras foram sendo realizados em um ambiente de muito entusiasmo e, em 
muitos momentos, contaram com o auxílio da pesquisadora por procedimento de imitação 
sensório-motora. Segundo Duarte e Piekas, 

Para as crianças com necessidades educacionais especiais, esses 
exercícios podem representar uma enorme dificuldade a ser ultrapassada. 
Nós insistimos que é fundamental respeitar o tempo de cada criança e 
estar atento para que os exercícios não percam jamais o caráter lúdico. 
Por isso, caberá sempre aos professores e aos pais permanecerem 
sensíveis aos sinais de cansaço ou de irritação da criança. É preciso 
também verificar, em cada situação, qual a real possibilidade da criança 
a cada momento e qual a sequência de estudo mais adequada para cada 
uma (DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 79). 

Nesse contexto e do ponto de vista de Bardisa (1992), a expressão livre da criança deve sempre 
ser respeitada, pois favorece o desenvolvimento do grafismo, entretanto, é importante que 
se façam também exercícios preparatórios para o aprendizado de desenho e, nesses casos, a 
intervenção oportuna do professor é necessária. Diante disso, o estudo das figuras 
geométricas (círculo, quadrado, triângulo e oval) foi introduzido aos poucos e paralelamente 
ao desenho das garatujas, que A. A. S. gostava tanto de realizar. No decorrer dos encontros, 
quando a menina passou a compreender e a conseguir fechar a figura, iniciou-se o estudo do 
pictograma de pássaro, portanto, a figura oval passou a ser exercitada como o “corpo”, e o 
círculo como a “cabeça” do pássaro.  

Para o estudo dessas formas, foram utilizadas figuras planificadas em EVA, moldes vazados, 
figuras em linhas de relevo, brinquedos, massinha de modelar e argila. Além do estudo do 
pictograma de pássaro, o qual foi estudado com mais profundidade, foi promovido o contato 
dessa participante com os pictogramas e miniaturas de girafa, porco e coelho. Muitos 
exercícios motores foram realizados e um dos recursos de desenho fundamental foi a 
utilização do ponto de referência na construção das figuras.  
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6.3.3.1. Estudo de figuras geométricas 

O estudo das figuras geométricas foi praticado desde o início da coleta de dados, em meio à 
realização de garatujas e de linhas, sendo importante ressaltar que, nesse processo, os 
brinquedos da menina foram muito úteis para o estímulo do desenho. Duarte (2011) comenta 
sobre a relação do brinquedo com o desenho e, segundo ela, 

Para a criança cega, que não vê esses objetos, é preciso usar recursos 
verbais e táteis na diferenciação e identificação dos brinquedos. Percorrer 
com a criança as linhas de contorno de cada componente formal desses 
brinquedos é um bom começo para o futuro exercício de desenho. Do 
mesmo modo que dizemos para a criança visual, é preciso enunciar para 
a criança cega cada parte, cada componente do objeto/brinquedo 
(DUARTE, 2011, p. 103). 

No 2º encontro, um boneco de brinquedo trazido pela menina fez parte do estudo, e foram 
observadas as suas características formais, conforme propõe Duarte (2011). Após o exame 
tátil, o olho do boneco foi desenhado sem auxílio, sobre o papel, com atenção de A. A. S. ao 
tipo de traçado circular. 

Figura 107: 2º encontro. Exame tátil do boneco de brinquedo com auxílio parcial e desenho do olho do boneco, sem 
auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No encontro seguinte, durante a leitura tátil de figuras planificadas (círculo, oval, quadrado e 
triângulo), observou-se que A. A. S. já as conhecia, entretanto, não soube desenhá-las. Com o 
estímulo da pesquisadora, as formas foram relacionadas a objetos tridimensionais que a 
menina lembrava, como, por exemplo, o círculo foi comparado ao “João bobo” (brinquedo 
que tem a base circular), a oval com a “metade de um ovo”, o quadrado com a “mesinha da Poli” 
(mesinha de brinquedo da boneca Poli) e o triângulo a um “chapeuzinho de papel da festa de 
aniversário”. Duarte (2008c) aprofundou questões no âmbito do desenho infantil sobre a 
representação gráfica de objetos que fazem parte do entorno da criança, considerando essa 
linguagem como fundamental nos processos cognitivos, de reconhecimento, classificação e 
de comunicação.  

10cm 
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Além dos brinquedos, o contato com figuras planificadas foi fundamental para o estudo da 
forma, principalmente na análise da borda de contorno, necessária para a compreensão da 
linha de contorno do desenho (KENNEDY, 1993). 

Figura 108: 3º encontro. Leitura tátil das figuras geométricas planificadas em EVA. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Após a leitura tátil das figuras planificadas, A. A. S. praticou o desenho da figura oval e do 
círculo, contornando o lado interno do molde vazado, sendo que esses exercícios foram 
realizados com auxílio parcial da pesquisadora para os primeiros traçados. É possível observar, 
nas figuras a seguir, que o traçado destas figuras escapava da borda interna do molde e as 
linhas se cruzavam dentro da figura, indicando que o controle para o traçado das figuras 
estava em processo e para o qual exercícios motores parecem ser fundamentais. 

Com auxílio parcial  Sem auxílio 

Figura 109: 4º e 5º encontros. Desenhos de círculo e oval utilizando molde vazado de EVA. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A leitura tátil das figuras geométricas em linha de relevo foi realizada logo após os exercícios 
com as figuras planificadas. A. A. S. as identificou rapidamente, demonstrando ter muita 
familiaridade com elas. 

5.5cm 7.5cm 2cm2.2cm
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Figura 110: 4º encontro. Leitura tátil do triângulo, sem auxílio, e figuras geométricas em linha de relevo. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Pensando-se no desenho de “ovo de passarinho”, que seria observado tatilmente mais tarde, 
priorizou-se em seguida o estudo da figura oval, a qual foi realizada de vários tamanhos, 
utilizando-se molde vazado de MDF e gabarito de ovais.  

Figura 111: 5º e 6º encontros. Exercícios de ovais de vários tamanhos, em molde vazado de MDF e em gabarito de 
ovais. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em relação a esses exercícios, observou-se que A. A. S. teve mais facilidade com o traçado das 
formas maiores e que os moldes em que estão vazadas somente as linhas (a exemplo do 
molde em MDF) contribuíram para o exercício motor do gesto, além do que a menina pareceu 
realizar o desenho com mais segurança e força na mão e dedos. Após exercícios nos moldes, 
ela realizou o seu primeiro “ovo” sem auxílio. Nesse resultado, nota-se que os vários 
movimentos são circulares, sem a presença de linhas retas, indicando um processo de 
assimilação do traçado da figura oval, exercitada anteriormente nos moldes. 
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Figura 112: 6º encontro. Desenho do “ovo”’. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Com o propósito de se aprofundar no estudo dessa figura, utilizou-se a miniatura de um “ovo” 
de brinquedo, a fim de motivar a prática de desenho da figura oval a partir de um objeto de 
tamanho que possibilitasse à menina perceber a forma com as mãos, conforme indica 
Eriksson (1999) sobre auxiliar a criança cega a entender a forma tridimensional antes de 
introduzir conceitos bidimensionais de desenho. Essa atividade precedeu o estudo do 
pictograma de pássaro que foi iniciado no encontro seguinte. 

Figura 113: 6º encontro. Exame tátil do ovo de brinquedo, sem auxílio, e miniatura de pássaro dentro do ovo de 
plástico desmontável. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Pode-se dizer que, com essa atividade, motivada pelo desenho de um objeto que se 
assemelhava a um brinquedo, a participante começou a entender a relação entre o objeto 
“ovo” tridimensional, a forma oval planificada e a figura oval desenhada. As palavras de A. A. 
S. durante o exercício sugerem uma possível compreensão entre a forma e o desenho desta,
ao se referir ao ovo de brinquedo que estava no ninho natural: “Eu vi uma forma oval
dentro do ninho”.

20cm 
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Figura 114: 6º encontro. Exame tátil do ovo de brinquedo para estudo da figura oval. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Vale ressaltar que foi a partir do 6º encontro, e com o uso do ponto de referência, que a 
participante começou a realizar desenhos também sem auxílio. A linha desenhada ainda era 
suave, mas percebia-se seu relevo quando observada no verso do papel, conforme figuras a 
seguir.  

Figura 115: 6º encontro. Desenho de ovais e os pontos de referência para situar o início e o fim do traçado. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Na sequência dos encontros, A. A. S. continuou exercitando o desenho de círculos e ovais, com 
e sem molde vazado, a maioria com o auxílio da pesquisadora. Entretanto, aos poucos 
começou a realizar desenhos sem auxílio, utilizando sempre o ponto de referência perfurado 
no papel, que era sinalizado com o dedo indicador, como na figura seguinte. 

Desenho com 
auxílio parcial 

Desenho sem 
auxílio 

Pontos de referência 

11.5cm
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Figura 116: 9º encontro. Desenho da figura oval sem auxílio, com o dedo indicador esquerdo sobre o ponto de 
referência. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Logo abaixo podem ser observados alguns resultados de desenhos de ovais e círculos 
realizados sem auxílio. 

Figura 117: 9º encontro. Desenhos de ovais e círculos sem auxílio, com pontos de referência para situar o início e o 
fim do traçado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Um dos encontros foi dedicado exclusivamente ao estudo de figuras geométricas a partir de 
modelagem de argila, e contaram com o auxílio da pesquisadora para a elaboração das linhas 
e montagem das figuras. Esses momentos foram muito lúdicos, além de um bom exercício 
para a tonicidade muscular de A. A. S. 

Figura 118: 8º encontro. Modelagem de quadrado e triângulo, com auxílio total. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo do quadrado foi realizado no 12º encontro e teve como motivação desenhar a 
“casinha do coelho”, pois a miniatura de coelho, bem como o pictograma desse animal já 
haviam sido examinados nesse encontro. Foram utilizados moldes vazados de MDF para 
exercício motor de linhas horizontais e verticais. O desenho com a ponta do lápis percorrendo 
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2.5cm 

9.5cm 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  171 

Mari Ines Piekas 

o espaço vazado do molde foi tarefa fácil para A. A. S., e contou com a ajuda da pesquisadora
apenas para o início do traçado.

Figura 119: 12º encontro. Desenhos do quadrado com molde vazado, com auxílio parcial, e os resultados gráficos. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os desenhos dos quadrados (com e sem molde) foram feitos a partir da contagem “1, 2, 3 e 
4”, em uma sequência temporal, conforme indica Duarte (2011). Segundo a autora, 

O conceito “sequencial-temporal” de Oliver Sacks (2002), a respeito da 
forma de apreensão do mundo pelos cegos, possibilitou que eu descobrisse 
um modo de Manuella controlar o movimento e o tamanho da linha, 
realizando o seu traçado de acordo com uma marcação temporal e rítmica 
(DUARTE, 2011, p. 117). 

Após os exercícios no molde, foram realizados mais cinco quadrados à mão livre, com o auxílio 
total da pesquisadora. Um deles pode ser visualizado a seguir. 

Figura 120: 12º encontro. Quadrado com auxílio total. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O último quadrado foi feito sem auxílio, e pode ser observado logo a seguir. 

Quadrado com auxílio total, 
utilizando a marcação temporal e 

rítmica 1, 2, 3, 4 

5.5cm 
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Figura 121: 12º encontro. Quadrado sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Segundo Duarte (2011, p. 116), a criança cega enfrenta grandes dificuldades para o desenho 
do quadrado, pois é necessário um controle e uma memorização da sequência de desenho 
das linhas, “com pontos de parada e mudanças de direções (ângulos)”. No caso de A. A. S., 
observou-se que essas dificuldades fizeram parte das primeiras tentativas de desenhá-lo. Com 
os resultados alcançados no desenho do quadrado, optou-se por não insistir no estudo dessa 
figura e também no estudo do triângulo, considerando-se sua complexidade e a demanda de 
esforço da participante. Resultados como esse podem contribuir para discussões futuras 
quanto à motricidade, noções de direção no espaço gráfico, idade da criança e maturidade 
cognitiva para o aprendizado de desenho. No último encontro, foram realizados exercícios de 
rememorização das figuras geométricas, as quais foram identificadas rapidamente por A. A. S. 

Figura 122: 15º encontro. Rememorização das figuras geométricas: círculo, oval, quadrado e triângulo. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Quadrado, sem 
auxílio 

6cm 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  173 

Mari Ines Piekas 

A tabela seguinte mostra parte do desenvolvimento gráfico de A. A. S. para o desenho das 
figuras geométricas antes do estudo de pictogramas. 

Círculo Não 
desenhou 

Exercitou o 
desenho em 

média 
30 vezes 

Círculo antes 
do estudo 

Círculo n.1. 
Com auxílio total. 

1º encontro 

Círculo n.3. Sem 
auxílio. 4º encontro 

Círculo n.8, 
utilizando molde 

vazado. Com 
auxílio parcial. 4º 

encontro 

Círculo n. 24. Sem 
auxílio. 10º 
encontro 

Círculo n. 25. 
Sem auxílio.14º 

encontro 

Oval Não 
desenhou 

Exercitou o 
desenho em 

média 42 
vezes 

Oval antes 
do estudo 

Oval n. 1, 
utilizando molde 
vazado em EVA. 
Com auxílio total. 

4º encontro 

Oval n. 5, 
utilizando gabarito 
de acrílico. Com 
auxílio parcial. 5º 

encontro 

Oval n.19, após 
leitura tátil do 

desenho em linha 
de relevo. Sem 

auxílio. 6º encontro 

Oval n.24, após 
desenho de oval 
com auxílio e uso 

do ponto de 
referência. 7º 

encontro 

Oval n. 41, após 
exercícios com 

molde e por 
imitação 

sensório-motora. 
Sem auxílio. 9º 

encontro 

Quadrado Não 
desenhou Triângulo Não 

desenhou 

Exercitou o 
desenho em 

média 10 
vezes

Quadrado 
antes do 
estudo 

Quadrado 
n.2. Com 

auxílio total 
no molde, 
vazão de 
EVA. 12º 
encontro 

Quadrado n.7. 
Com auxílio 

total e 
marcação 
temporal e 
rítmica. 12º 
encontro 

Quadrado n. 10, 
após exercício com 
marcação temporal 

e rítmica. Sem 
auxílio.12º encontro 

Exercitou o 
desenho 

apenas uma 
vez 

Triângulo 
antes do 
estudo 

Triângulo n.1. 
Desenho no 
molde com 

imitação 
sensório- 

motora. Com 
auxílio total. 

Tabela 2: Amostra dos estudos de figuras geométricas: círculo, oval, quadrado, triângulo. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A partir do que foi observado, pode-se dizer que A. A. S. se encontra na fase de garatujar e que 
há a necessidade de um amadurecimento motor e cognitivo para que ela alcance um melhor 
desempenho para o desenho de linhas e figuras geométricas, e isso poderá ser alcançado pela 
prática contínua de atividades gráficas. Acredita-se também que, após atingir o controle 
motor para o fechamento do círculo e da figura oval, o próximo passo seria a representação 
do pré-esquema142 do corpo humano (DUARTE, 2011), também conhecido como “girino”.  

142 Segundo Duarte (2011, p. 142), esse pré-esquema é caracterizado por uma “cabeça-círculo e as duas linhas verticais indicando 
pernas e/ou corpo […]”. 
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Entretanto, para verificar qual seria o retorno dessa participante em relação ao estudo de 
animais, introduziu-se o desenho do pictograma de pássaro e a leitura tátil dos pictogramas 
de coelho e de porco. Os resultados poderão ser conferidos a seguir. 

6.3.3.2. Estudo de pictogramas 

6.3.3.2.1. O pássaro 

O estudo do pictograma de pássaro começou a ser realizado ao observar-se que A. A. S. tinha 
habilidade suficiente para traçar as linhas e figuras geométricas básicas. Esse pictograma foi 
escolhido por conter menos detalhes em relação aos outros apresentados no livro 143 , 
considerando-se o grau de dificuldade para o desenho, bem como a idade e a pouca 
experiência gráfica da participante. Com o propósito de estimular o desenho do pássaro, foi 
primeiramente analisado o contexto em que essa pequena ave vive, e para isso utilizou-se um 
ninho natural e miniaturas de pássaro, ovo e árvore. A percepção tátil da “pequena árvore” 
pareceu ser uma experiência muito prazerosa para ela, e isso motivou o passeio no jardim da 
escola onde, em um arbusto, foram colocados o ninho e o ovo de brinquedo, promovendo 
um grande envolvimento da menina naquela brincadeira. 

Figura 123: 7º encontro. Exame tátil de miniatura de árvore e árvore natural e ninho com ovo, no jardim da escola. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No decorrer do encontro, foi trabalhada a montagem do pássaro planificado em EVA, dividido 
em figuras e linhas, dentro de um molde vazado. Esse tipo de prancha, em que o pictograma 
está encaixado em partes dentro de um molde, foi proposto apenas para este estudo de caso, 
na intenção de facilitar a sua montagem, entretanto, a participante necessitou do auxílio da 
pesquisadora, pois A. A. S. não compreendia o que representavam aquelas “pecinhas” e onde 
encaixá-las.  

143 Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – Animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). 
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Figura 124: 7º encontro. Montagem de pictograma de pássaro em molde vazado de EVA. Com auxílio parcial. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Mesmo que ela reconhecesse as formas geométricas e conseguisse nomeá-las 
separadamente, houve dificuldade em relacioná-las como sendo componentes do corpo do 
pássaro, além do que, a menina relatou nunca ter “brincado” de encaixar peças que 
formassem uma figura, sendo aquela a sua primeira vez. Apenas no final ela nomeou o círculo 
como sendo a cabeça do passarinho. Sugere-se que essas dificuldades possam estar 
relacionadas ao desconhecimento das partes que compõem o pictograma do pássaro, à 
questão motora e cognitiva em unir partes em um todo e ao encaixe de figuras conhecidas 
dentro de outra forma maior, cuja silhueta é diferente, ainda desconhecida e complexa.  

Esse material didático pode ser comparado àquele utilizado no 3º encontro, para o exercício 
de encaixe do círculo, oval, quadrado e triângulo no molde vazado, porém, naquela ocasião, 
foi realizado por A. A. S. sem dificuldades. 

Formas menores, regulares e com silhuetas 
conhecidas Forma maior, irregular e com silhueta desconhecida 

Figura 125: Prancha em EVA com formas geométricas para encaixe, utilizada no 3º encontro, e prancha em EVA 
como pictograma de pássaro dividido em partes para encaixe, utilizada no 7º encontro. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

Na intenção de reforçar o conteúdo que vinha sendo abordado, foi realizado o 
reconhecimento de linhas e figuras geométricas e as suas relações com as partes que 
compõem o pictograma de pássaro. Além disso, foi feito exame tátil da miniatura de pássaro 
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tridimensional paralelamente à leitura do desenho do pictograma em linha de relevo, a fim 
de se relacionar o desenho com o objeto.  

Figura 126: 7º encontro. Pictograma de pássaro e miniatura de pássaro. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Nesse primeiro contato com o pictograma, A. A. S. identificou sem dificuldades a cabeça, o 
olho e o bico, entretanto, o corpo foi confundido com a linha da asa, sendo que as pernas e o 
rabo ela não soube nomear. Em outro momento da leitura tátil desse pictograma, após vários 
comentários sobre o desenho e suas partes, a menina identificou sem muita demora a cabeça, 
as pernas e o corpo do pássaro. Apenas as linhas pontiagudas do rabo e do bico exigiram uma 
comparação entre o seu tamanho e localização no desenho, para serem então identificadas. 

Figura 127: 9º encontro. Leitura tátil do pictograma de pássaro. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após o contato com o objeto, com a figura planificada e com o pictograma em relevo, foram 
realizados exercícios de desenho das figuras geométricas que compõem o pássaro: oval 
(corpo) e círculo (cabeça). É importante ressaltar que A. A. S. chegou a realizar parcialmente 
apenas um desenho de pictograma de pássaro, contendo corpo, cabeça, bico e rabo, e contou 
com o auxílio total da pesquisadora por imitação sensório-motora, conforme pode ser visto a 
seguir.  

Linhas iguais (pontiagudas), porém, de 
tamanho e posição diferentes. 
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Figura 128: 9º encontro. Desenho parcial do pictograma de pássaro. Com auxílio total. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Sendo assim, o desenho do olho, linha da asa e pernas não foram realizados naquele 
momento, tendo em vista a complexidade de elaboração do pictograma para essa 
participante, de apenas 6 anos de idade, pois, além do desafio de saber representar as partes 
que o compõem, ela teria ainda que desenhá-las na posição indicada no pictograma, pois, 
conforme sugere Bardisa (1992), a realização de desenhos mais elaborados, que envolve 
agrupamento e organização de formas, exige da criança maior controle espacial e perceptivo, 
e essa é uma habilidade que necessita de tempo e de prática de desenho para ser alcançada.  

Ainda nesse contexto, Duarte (2011) comenta sobre estudos de Hatwell, a respeito das 
dificuldades encontradas pelas pessoas cegas durante o desenho, como a de não conhecer as 
convenções aplicadas à representação bidimensional, a carga cognitiva que lhes é exigida 
durante o reconhecimento de desenhos táteis e objetos, e também a respeito da natureza 
sequencial de apreensão da forma, que é diferente da natureza totalizadora de apreensão da 
forma, pelos videntes. Para Lima (2001), deve-se levar em consideração exercícios que 
proporcionem uma economia mental, principalmente quando se trata de leitura tátil de 
figuras em relevo por pessoas cegas, pois muitas delas não têm ainda uma memória suficiente 
de figuras, para poder discriminá-las e identificá-las.  

Outro fato que merece maior reflexão se refere à decodificação da forma pela criança cega e 
isso pode ser exemplificado com o que ocorreu no estudo da miniatura tridimensional e 
pictograma de pássaro.  Durante o exercício, A. A. S. conferiu tatilmente que a miniatura tinha 
“dois olhos”, mas que no pictograma havia apenas “um olho”, demonstrando ter dúvidas 
quanto à representação gráfica daquele objeto tridimensional, representado de perfil no 
pictograma. Porém, é válido dizer que o estudo do pictograma de pássaro com a cabeça em 
vista frontal não foi estudado com A. A. S., pois considerou-se que isso poderia exigir um novo 
esforço mental desta participante para comparar e assimilar uma nova forma. 

10cm 
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Figura 129: 11º encontro. Comparação entre miniatura de pássaro e pictograma de pássaro. Com auxílio total. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Além da importância de se avaliar, junto à criança cega, os aspectos formais de um pictograma 
(ou de outra imagem em relevo) é importante também observar a linguagem utilizada para 
explicar as convenções de desenho, pois segundo Więckowska (2003), a capacidade de 
elaborar mentalmente informações mais abstratas no plano bidimensional, dependerá do 
domínio que a criança tiver da linguagem de desenho. Pode-se dizer que A. A. S. ainda não 
estava preparada para assimilar o modo de representação bidimensional144 mais elaborada 
(como o pássaro), considerando-se o tipo de traçado que ela vinha realizando até o momento. 
Por outro lado, a menina demonstrou compreender os pictogramas de coelho e de porco, 
comparando-os com as suas respectivas miniaturas, indicando com isso, que a ação de 
desenhar o pássaro é um processo mais complexo do que a leitura tátil do pictograma. Esse 
dado pode estar relacionado com o que Bardisa (1992) assevera, de que os desenhos mais 
elaborados, onde se faz agrupamento e organização de formas exigem um maior controle 
espacial e perceptivo da criança. 

Alguns comentários sobre exame tátil das miniaturas de porco e coelho, bem como a leitura 
tátil dos seus respectivos pictogramas, poderão ser vistos a seguir. 

6.3.3.2.2. O coelho 

A proposta principal deste exercício foi observar as características formais do coelho. O 
primeiro comentário de A. A. S. foi sobre as orelhas do animal de pelúcia: “São bem 
compridinhas...”. Segundo Duarte e Piekas (2013), do ponto de vista da forma, as orelhas 
compridas caracterizam uma importante informação sobre esse animal. Por outro lado, ao 
tocar nas orelhas do coelho do pictograma em linha de relevo, ela comenta: “Parece coelhinho 
da Páscoa!”, o que demonstra o conhecimento de desenhos esquemáticos provavelmente 
trabalhados na escola.  

144 A questão da planificação de objetos no ensino de desenho para crianças cegas foi abordada por Duarte (2011), no seu estudo 
com Manuella. Essa pesquisadora utilizou uma esfera e uma fruta redonda para ensinar o conceito de linha de contorno e como 
essa “linha” percebida pelo tato podia ser usada para representar o objeto no papel. 
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Ao sentir tatilmente o desenho completo do coelho, a menina identificou rapidamente 
orelhas, bigodes, olhos, nariz, boca, corpo, pernas e rabo. Além disso, ela comparou o corpo 
do pássaro e o corpo do coelho como semelhantes na sua forma ovalada. Isso indica que 
houve uma economia de esforço mental (LIMA, 2001; DUARTE, 2008d), em função do rápido 
reconhecimento da forma. 

Figura 130: 12º encontro. Exame tátil do coelho de pelúcia, das partes que compõem a cabeça do pictograma de 
coelho e leitura tátil do pictograma completo de coelho. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Durante a leitura tátil, observou-se que a mão de A. A. S. conseguia abranger todo o 
pictograma de coelho, e isso pode ter colaborado para a sua compreensão, conforme 
proposta de Lima (2004), que fala da importância das dimensões das figuras bidimensionais. 

6.3.3.2.3. O porco 

Pela desenvoltura da participante, notou-se que ela estava se familiarizando aos poucos com 
a leitura de desenhos em linha de relevo. No decorrer dos encontros, foram examinados a 
miniatura tridimensional de porco e o seu pictograma.  

A menina demonstrou conhecer esse tipo de animal de brinquedo, pois identificou 
rapidamente as suas partes. O exame no objeto tridimensional e o auxílio da pesquisadora 
colaboraram na leitura tátil do pictograma em relação à localização do focinho, orelhas e rabo, 
sendo nomeados rapidamente por ela. 

Figura 131: 12º encontro. Leitura tátil da cabeça do pictograma de porco e leitura tátil do pictograma completo de 
porco. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir dos estudos sobre a forma realizados com A. A. S., 6 anos de idade, foi possível notar 
que ela compreendeu que o fechamento da linha circular ou ovalada pode representar 
figuras, como o corpo e a cabeça de animais, bem como o contato com os pictogramas de 
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pássaro, porco e coelho, observando-se as características formais que os diferenciam entre si, 
introduziu a prática da participante na leitura tátil de desenhos em relevo.  

O tamanho 

Nos exercícios realizados com argila, foi estudada a relação de tamanho entre as esferas, as 
quais A. A. S. ajudou a modelar. Nas imagens a seguir, é possível observar a comparação entre 
a esfera maior e a menor, além de uma brincadeira de empilhar as “bolinhas”, da maior para 
a menor, que contou com a ajuda da pesquisadora, e que a menina respondeu com 
entusiasmo e atenção. 

Figura 132: 8º encontro. Estudo da relação de tamanho entre as esferas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

De maneira lúdica, foi realizado um exercício de leitura tátil de pictogramas de pássaro em 
três tamanhos diferentes. Para complementar esse estudo, a partir da identificação de seus 
componentes (corpo, cabeça, rabo e asa), bem como do tamanho entre eles, a participante 
perfurou pontinhos somente nas partes solicitadas pela pesquisadora. No pássaro maior, 
foram solicitados pontos na asa e no rabo; no pássaro médio, pontos no corpo; e no pássaro 
menor, pontos somente na cabeça. Com auxílio parcial da pesquisadora, A. A. S. localizou as 
partes que compõem o pictograma de pássaro e fez os pontinhos, sem dificuldades na 
percepção tátil da linha que contornava a forma. 

Figura 133: 13º encontro. Pictogramas de pássaro para exercício de tamanho. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir desses exercícios, foi possível observar que a participante conseguiu diferenciar os 
tamanhos, tanto das esferas modeladas com argila quanto dos pictogramas de pássaro. 

9.5cm 
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A direção 

O estudo da direção teve a intenção de verificar se A. A. S. conseguiria identificar as direções 
(horizontal e vertical) no plano bidimensional, utilizando modelagem de linhas retas, leitura 
tátil de desenho de linhas em relevo, e desenho dessas linhas. A direção das linhas era, sempre 
que possível, relembrada e comentada, dependendo da atividade realizada. Em meio às 
historinhas, foi possível observar a linguagem utilizada para nomear as linhas, como revela a 
resposta de A. A. S. durante a modelagem com massinha, no 3º encontro: 

P.: “Vamos fazer uma cobrinha mais longa do que esta? É como se a gente fizesse uma linha 
horizontal.” 

A.: “Quer dizer, uma linha reta.” 

A massinha foi um material muito prazeroso de ser trabalhado nesse encontro, em que a 
participante pôde exercitar tanto a pressão das mãos e dedos, quanto a direção da linha. 

Figura 134: 3º encontro. Modelagem da linha reta horizontal com massinha. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A direção vertical também foi abordada no espaço e sobre o plano. Na ocasião, o sentido da 
linha no espaço foi comparado a “uma pessoa quando está em pé”. No seu estudo sobre 
direção, Duarte (2004a, 2011) utilizou uma maquete de casa, onde pôde trabalhar a 
verticalidade das paredes, a horizontalidade do chão e a inclinação do telhado e Bardisa 
(1992) estudou esse conceito com crianças cegas folhas grossas de papel ou chapas de 
madeira. 

Figura 135: 8º encontro. Modelagem da “linha reta” com argila para o estudo da direção da linha vertical no espaço e 
sobre um plano. Com auxílio total. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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No 15º encontro, foi realizada a rememorização das linhas horizontal e vertical, com enfoque 
na direção dessas linhas. A participante soube diferenciar as duas direções, entretanto, 
referiu-se novamente à “linha horizontal” apenas como “linha reta”. Isso indica que o processo 
de assimilação para nomeação de linhas requer maior contato com esse tipo de desenho, 
conforme indica Lima (2001), sobre a capacidade dos cegos em reconhecerem hapticamente 
desenhos em relevo, ou seja, quanto maior o treino na leitura da figura, melhor o resultado 
da nomeação e do seu reconhecimento.  

Figura 136: 15º encontro. Comparação das linhas horizontal e vertical. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Desenhos livres 

Os desenhos livres de A. A. S. revelaram parte do seu amadurecimento gráfico durante os 
encontros, principalmente nos traçados diferenciados. Nas imagens a seguir, é possível 
comparar a garatuja do 2º encontro com os desenhos livres do 10º e do 13º encontro, que 
indicam o uso do repertório de linhas e figuras geométricas que vinha sendo adquirido 
durante o estudo. 

Figura 137: 2º encontro. “Baleia e macaco”. Desenho livre. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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10º encontro: “Sol” n. 1. Com auxílio total 10º encontro: “Sol” n. 2. Sem auxílio 13º encontro:“Papai Noel”, desenho livre. 
Sem auxílio 

Figura 138: Desenhos livres. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Nos últimos encontros, foi observado, com maior evidência, o tipo de preensão do lápis, que 
possibilitava à menina maior controle e segurança no traçado, bem como o resultado de 
linhas com maior tatilidade sobre o papel. 

Figura 139: 13º encontro. Preensão do lápis. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Resumo dos estudos de elementos da linguagem visual 

O quadro a seguir apresenta uma síntese da produção de desenhos de A. A. S. após os estudos 
realizados em 15 encontros.  

3.5cm 
12cm 6.5cm 
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ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL – Após estudo 

Ponto 

Pontos para exercício de reconhecimento da forma circular. 
Com auxílio parcial. Fig. 92 

Ponto de referência utilizado para início e fim da 
figura oval. Com auxílio parcial. Tab. 2 

Linha 
Linha horizontal. Sem auxílio. Fig. 97 Linha vertical. Com auxílio total. Fig. 

97 
Linha inclinada.Com auxílio total. Fig. 

97 

Linha ondulada. Sem auxílio. Fig. 102 Linha curva. Sem auxílio. Fig. 105 

Forma 

Círculo. Sem auxílio. 
Tab. 2 

Oval. Sem auxílio. 
Fig. 117 

Quadrado. Sem 
auxílio. Fig. 121 

Triângulo. Com 
auxílio total. Tab. 2 

Pictograma de 
pássaro. Com auxílio 

total. Fig. 128 

Escala e 
tamanho 

Exercícios realizados com modelagem e marcação de pontos em pictogramas de variados tamanhos. Não foi realizado 
desenho para exercício de escala e tamanho 

Direção Exercícios realizados com modelagem e desenho de linhas horizontais, verticais e inclinadas. Não foi realizado desenho 
para estudo de direção 

Quadro 8: Desenhos de A. A. S. após o início do estudo proposto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

6.4. Considerações sobre a experiência de 
desenho de A. A. S. 

A análise dos dados de A. A. S., assim como os elementos da linguagem visual abordados neste 
estudo de caso (ponto, linha, forma, escala, direção), revelaram importantes aspectos em 
relação ao ensino de desenho a partir do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva 
– animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). Os resultados foram satisfatórios, principalmente a
respeito do fechamento do círculo e da figura oval, evidenciando que ela compreendeu a
necessidade de fechar a linha para que esta se tornasse uma figura.

No total, a participante realizou 29 garatujas em 15 encontros, sendo 17 delas nomeadas e 12 
delas sem título. Acredita-se que todos esses exercícios contribuíram para o desenvolvimento 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  185 

Mari Ines Piekas 

motor, cognitivo e comunicacional da menina, no que diz respeito ao controle do traço, à 
pressão da mão e dedos para realizar linhas táteis, à linguagem, além do afeto e sensibilidade 
em relação às pessoas e às coisas, pois, por meio da fala e dos traços grafados sobre o papel, 
A. A. S. expressava situações vivenciadas, como festas, passeios e encontros familiares. 
Miranda e Coutinho (2006) evidenciam os aspectos da afeição e de como a criança se coloca 
nas relações sociais e com o mundo. Para essas pesquisadoras, “no decorrer do 
desenvolvimento infantil o desenho surge antes da escrita e se constitui numa forma de 
expressão bastante espontânea da criança, revelando seu grau de maturidade, equilíbrio 
emocional e afetivo além de seu estágio de desenvolvimento motor e cognitivo” (MIRANDA; 
COUTINHO, 2006, p. 40). 

Outras observações sobre o desenvolvimento gráfico de A. A. S. confirmam algumas 
indicações de estudos anteriores (BARDISA, 1992; LIMA, 2001; WIĘCKOWSKA, 2003; DUARTE, 
2004a; 2004b; 2011; PIEKAS, 2010), dentre os quais:  

a. a importância de a criança cega realizar garatujas para exercício motor e orientação
no espaço da folha de desenho;

b. considerar a importância de desenhar junto com a criança, por imitação sensório-
motora, para auxiliá-la na compreensão do movimento, da direção e também da
localização da forma no espaço gráfico;

c. a relevância da preensão do lápis para o traçado e o uso de outros recursos, como a
massinha de modelar e a argila, para auxiliar na tonicidade muscular dos braços, mãos 
e dedos, para que a linha desenhada tenha boa tatilidade;

d. exercitar o reconhecimento de linhas e figuras geométricas básicas por meio de
formas planificadas ou em linha de relevo, a fim de que a criança possa entender as
partes que compõem o pictograma;

e. praticar o exame tátil de miniaturas tridimensionais, decodificando esses objetos
verbalmente, em linhas e figuras geométricas, para melhor compreensão de seus
respectivos desenhos;

f. estimular o reconhecimento da forma, utilizando brinquedos da própria criança;
g. preparar material de apoio para a prática de desenho, observando-se a qualidade das

imagens no que diz respeito principalmente às suas características formais, tamanho
e tangibilidade;

h. ao ajudar a criança na leitura tátil de um desenho, sugere-se não “pular” a sequência,
e sim seguir com o dedo sem retirá-lo da linha em relevo do desenho, com o intuito
de que a criança não perca a referência, necessária para que ela organize
mentalmente a figura que está sendo observada com o tato (LIMA, 2001);

i. considerar o uso de um ponto de referência, se necessário, para que a criança se
oriente no início e no fechamento da figura;

j. considerar a sequência das atividades, iniciando-se com exercícios mais fáceis e de
acordo com a capacidade e motivação da criança;

k. explorar o sentido do olfato e da audição em materiais didáticos que estimulem a
prática de desenho, a exemplo dos livros multissensoriais145;

145 Sobre isso, ver: <http://www.ldqr.org/>. 
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l. em função das respostas de A. A. S., sugere-se que atividades focadas nos tamanhos
dos objetos e a escala entre eles, tanto no âmbito tridimensional quanto
bidimensional, possam ser trabalhadas com crianças cegas nessa idade;

m. mesmo com o pouco tempo dispensado para a prática de desenho, acredita-se que A. 
A. S. começou a compreender algumas características da representação
bidimensional, a exemplo da linha de contorno, do tamanho entre figuras, da direção
que as linhas assumem no plano, além de apreender um repertório básico de
linguagem de desenho;

n. levar em conta a maturidade motora e cognitiva da criança na proposta dos exercícios,
para que ela realize as atividades com prazer e entendimento.

Pode-se dizer que a trajetória de A. A. S. permitiu estabelecer relações entre a teoria e a prática 
no âmbito do desenho e da deficiência visual. Da mesma maneira, os resultados146 indicaram 
a importância das atividades gráficas para crianças com deficiência visual desde cedo, 
conforme também indica Lima (2000).  

146 Os dados quantitativos da produção gráfica de A. A. S., que colaboraram na análise de resultados alcançados por essa 
participante podem ser visualizados no Apêndice n. 24. 
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a. 

b. explorar o sentido do olfato e da audição em materiais didáticos que estimulem a
prática de desenho, a exemplo dos livros multissensoriais147;

c. em função das respostas de A. A. S., sugere-se que atividades focadas nos tamanhos
dos objetos e a escala entre eles, tanto no âmbito tridimensional quanto
bidimensional, possam ser trabalhadas com crianças cegas nessa idade;

d. mesmo com o pouco tempo dispensado para a prática de desenho, acredita-se que A. 
A. S. começou a compreender algumas características da representação
bidimensional, a exemplo da linha de contorno, do tamanho entre figuras, da direção
que as linhas assumem no plano, além de apreender um repertório básico de
linguagem de desenho;

e. levar em conta a maturidade motora e cognitiva da criança na proposta dos exercícios, 
para que ela realize as atividades com prazer e entendimento.

Pode-se dizer que a trajetória de A. A. S. permitiu estabelecer relações entre a teoria e a prática 
no âmbito do desenho e da deficiência visual. Da mesma maneira, os resultados148 indicaram 
a importância das atividades gráficas para crianças com deficiência visual desde cedo, 
conforme também indica Lima (2000).  

147 Sobre isso, ver: <http://www.ldqr.org/>. 
148 Os dados quantitativos da produção gráfica de A. A. S., que colaboraram na análise de resultados alcançados por essa 
participante podem ser visualizados no Apêndice n. 24. 
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7. Capítulo 7 - Estudo de caso 2

7.1. Dados pessoais e observações sobre J. A. 
D. 

A participante J. A. D.149 10 anos de idade, sexo feminino, mora com a família e tem quatro 
irmãos mais velhos. Está no 3º ano do Ensino Fundamental 1 da escola comum de ensino, 
onde está matriculada desde os 7 anos de idade. Não tem dificuldades nas disciplinas dessa 
escola. Começou a frequentar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEDAV, 
em Colombo/PR, na mesma época, onde cursa no momento as disciplinas de braille, 
Orientação e Mobilidade (OM), Informática, Artesanato e Recreação. Não sabe escrever à tinta. 
J. A. D. tem um tipo de cegueira denominada buftalmo bilateral –total150, e não tem outra 
deficiência associada. 

A entrevista estruturada e as sessões de desenho foram realizadas no mesmo centro, 
somando-se 16 horas/aula, durante 16 encontros151. Na entrevista estruturada realizada no 
primeiro encontro, J. A. D. disse que gostava de desenhar e que sabe fazer linhas e o círculo, 
utilizando caneta esferográfica para essa atividade, a qual realiza geralmente em casa. 
Também comentou que sob a folha de desenho não é usado nenhum tipo de prancha que 
possibilite um resultado gráfico em relevo. A respeito de desenhos táteis presentes nos livros 
didáticos ou de literatura, disse que estes ajudam na compreensão dos textos, entretanto, o 
professor deve explicar o que significa a respectiva imagem. J. A. D. afirmou desconhecer o 
termo perspectiva, e sobre tipos de superfícies (texturas), disse que conhece espuma, lixa, 
tapete, EVA, borracha e tecido. 

Na presente pesquisa, J. A. D. demonstrou compreender bem a proposta de cada encontro, 
embora muito tímida para o diálogo de maneira lúdica, e os desenhos eram elaborados a 
partir de histórias sobre animais ou bichos de estimação. 

7.2. Repertório gráfico de J. A. D. anterior ao 
estudo 

A fim de conhecer um pouco do repertório gráfico de J. A. D. antes do estudo sobre elementos 
da linguagem visual, foi solicitada à participante a realização de desenhos de linhas 

149 A participante deste estudo de caso será indicada no texto pelas iniciais do seu nome: J. A. D. 
150 Buftalmo bilateral – total: é um tipo de glaucoma congênito, que deriva de diversos transtornos hereditários e de uma anomalia 
ocular no nascimento, responsável pelo aumento da pressão ocular. Normalmente, os sintomas são o olho grande (buftalmo), 
córnea embaçada, lacrimejamento, fotofobia (intolerância à luz). Disponível em: <http://www.lerparaver.com/lpv/glaucoma-
prevencao-ainda-melhor-remedio>. 
 151 A coleta de dados foi realizada com J. A. D. entre os dias 4 de agosto de 2014 e 30 de março de 2015. 
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(horizontal, vertical, curva, ondulada, pontiaguda, espiral, “em L”, raiadas), figuras 
geométricas (círculo, quadrado, triângulo, oval) e livres (desenhos espontâneos do tipo 
“desenhe o que quiser”).  

Na ocasião desse primeiro encontro, a única linha desenhada foi a curva; das figuras 
geométricas, J. A. D. realizou o desenho do círculo, representado por uma linha espiralada, e 
o desenho do triângulo, pontuando-se os vértices e apenas uma linha para as arestas; e o
desenho livre escolhido foi o de “Sol”, conforme observado a seguir.

 

Linha curva Círculo Triângulo Sol 

Figura 140: 1º encontro. Desenhos realizados de acordo com o repertório de J. A. D. antes do início do 
estudo.Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

A figura humana também foi um desenho livre, representado na posição invertida, ou seja, de 
baixo para cima. 

Figura 141: 1º encontro. Desenho livre de figura humana desenhado 
 de baixo para cima. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Estudos sobre o desenho do corpo humano por crianças cegas são comentados por Bardisa 
(1992, p. 102), a partir dos estudos de Susanna Millar152, a respeito dos “signos simbólicos 
convencionais”, que são necessários para a realização de desenhos. Assim, para Millar, se o 
cego não conhece esses signos e como utilizá-los tendo o próprio corpo como referência (ou 

152 Susanna Millar é pesquisadora da Universidade de Oxford, Reino Unido, na área de psicologia cognitiva. 
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seja, desenhar a cabeça na parte de cima e os pés na parte de baixo da folha), tenderá a realizar 
um desenho na posição horizontal ou invertido, como foi o caso da representação de figura 
humana de J. A. D. Além da inversão, as partes do desenho estão desconectadas na sua forma 
total. Sobre essa característica, Duarte (2011) contribui dizendo que,  

Ao observar o desenho da “pessoa” é necessário considerar primeiro a 
dificuldade enfrentada para estabelecer a “correta” junção das partes, 
pois é um desenho realizado de modo tátil/motor. Assim, a cabeça, olhos, 
orelha e boca podem estar disjuntos simplesmente pela dificuldade de 
percepção espacial no ato da realização do registro gráfico (DUARTE, 
2011, p. 176). 

Por outro lado, mesmo que invertido, o desenho da figura humana de J. A. D. foi realizado 
“verticalmente”. Sugere-se que isso pode estar relacionado à maneira como crianças videntes 
desenham, indicado por Arnheim (1997), pois para este autor, elas formam os conceitos sobre 
as coisas a partir da própria experiência sensória, como pode ser observado na verticalidade 
da figura humana de K. (criança vidente, 3 anos e 8 meses de idade), a seguir.   

Figura 142: Desenho de K., 3 anos e oito meses (criança vidente). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No caso do desenho de J. A. D., pode-se dizer que ela formou um conceito semelhante, tendo 
como referência a estrutura vertical advinda da percepção do próprio corpo no espaço, do 
contato com brinquedos (bonecas), desenhos em linha de relevo da figura humana ou, ainda, 
pelo contato físico com familiares ou colegas da escola. Seria esse um “conceito tátil”, 
conforme indica Duarte153, a partir da teoria de Arnheim? (DUARTE, 2011, p. 26). 

A preensão do lápis pela menina também foi observada e as imagens a seguir mostram três 
maneiras de segurar o lápis, adotadas durante o período da coleta de dados: no 1º encontro, 
a mão oposta não acompanha a linha traçada para realizar os primeiros desenhos; no 3º 

153 No estudo de caso longitudinal de Duarte, Manuella representou a própria mão utilizando o círculo e as linhas retas, indicando 
ter utilizado o “conceito representativo”, conforme observado em Arnheim (DUARTE, 2011). 
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encontro, J. A. D. segura o lápis mais abaixo e percorre a linha com o dedo indicador da mão 
esquerda; acredita-se que a mudança da posição da pega influenciou nos resultados gráficos. 

1º encontro: a mão oposta não acompanha 
a linha traçada para realizar os primeiros 

desenhos 

3º encontro: J. A. D. segura o lápis mais 
abaixo e percorre a linha com o dedo 

indicador da mão esquerda 

15º encontro: o traçado flui com mais 
espontaneidade e segurança 

Figura 143: Tipos de preensão do lápis utilizados por J. A. D. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

7.3. Elementos da linguagem visual 
estudados com J. A. D. 

O percurso de desenho de J. A. D. seguiu uma sequência, iniciada com o aprendizado de 
linhas, seguido de figuras geométricas básicas, até se chegar ao desenho de pictogramas 
(girafa, baleia, peixe e cachorro); contou também com a realização de desenhos livres. Para a 
elaboração dos pictogramas, foram utilizados pontos, linhas e figuras geométricas, 
exercitados em todos os encontros. Os estudos de textura gráfica, direção, escala, tamanho e 
movimento foram abordados com enfoque mais específico, a partir de resultados alcançados 
no estudo da forma.  

Vale ressaltar que, no início do aprendizado de desenho dos pictogramas, a participante 
contou com o auxílio total da pesquisadora, entretanto, com o decorrer do tempo e com a 
repetição de linhas e figuras geométricas que compunham esses desenhos, ela passou a 
realizá-los apenas com auxílio parcial e, eventualmente, sem auxílio algum. Isso indica que 
houve uma aprendizagem de procedimentos necessários para o desenho, pois J. A. D. passou 
a usar com mais segurança e precisão o dedo indicador da mão esquerda para acompanhar a 
linha que estava sendo desenhada com a mão direita, alcançando assim melhores resultados 
para o fechamento das formas e junção de linhas. 

Os materiais 154  utilizados neste estudo de caso foram: miniaturas tridimensionais, moldes 
vazados em MDF, planificações dos pictogramas em EVA, papel sulfite A4, lápis 2B, 
pictogramas em linha de relevo, prancha macia de EVA sob a folha de papel. 

154 Os materiais (composição e dimensões) podem ser conferidos no Apêndice n. 10. 
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Os resultados alcançados por J.A.D. serão apresentados a seguir, com enfoque nos elementos 
da linguagem visual estudados: ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, tamanho, direção 
e movimento. 

O ponto 

O ponto, considerado como elemento gráfico usado para representar os olhos, nariz e 
espiráculo nos pictogramas de animais, foi estudado por J. A. D. a partir do exame tátil da 
miniatura tridimensional do animal, a fim de se observar a sua localização. O primeiro 
pictograma desenhado foi o da girafa, iniciando-se pela cabeça do animal. Muitos pontos 
foram incluídos dentro do círculo, enquanto outros pontos foram desenhados fora dele. Isso 
pode ser observado nos primeiros desenhos de olhos e nariz na cabeça da girafa (5º e 6º 
encontros), para os quais foram realizados vários exercícios com auxílio total e também com 
auxílio parcial. A figura a seguir mostra os exercícios específicos de desenho de cabeça de 
girafa. Os componentes são: olhos e nariz (pontos), boca e orelhas (linha curva) e chifres 
(traços verticais paralelos). 

 

Com auxílio total Sem auxílio Com auxílio parcial Sem auxílio Sem auxílio 

Figura 144: 5º e 6º encontros. Estudos de cabeça de girafa, sendo o último deles (o menor) um desenho de cabeça 
de girafa filhote. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A dificuldade para situar os pontos (olhos e nariz) dentro do círculo (cabeça), pode ser 
atribuída à falta de experiência com a realização de desenhos, sobretudo com os pequenos e 
detalhados, à pouca percepção tátil do ponto desenhado, em função da pressão insuficiente 
da mão durante o traçado, bem como pela falta de experiência em leitura de desenhos táteis. 
Pode-se também considerar que a representação da cabeça da girafa proposta no pictograma 
está pequena demais para uma leitura boa tátil. Sobre isso, Bardisa (1992) sugere não usar 
desenhos pequenos e com pouca definição, como também Duarte (2011, p. 131) fala de 
questões semelhantes em sua pesquisa, inclusive da “disjunção das partes” que ocorre no 
desenho de crianças cegas. Duarte (2011) também comenta sobre a teoria de Millar a respeito 
da capacidade de crianças com essa deficiência sensorial, quando mais velhas e mais 
experientes em realizar desenhos (por exemplo, do corpo humano), para o qual fazem 
“associações mentais (relações de espacialidade, planificação e assemelhamento entre figuras 
geométricas e partes do corpo) e ainda, já possuem um nível de coordenação motora fina que 
lhes permite executar as inferências mentais” (MILLAR, 1991 apud DUARTE, 2011, p. 132). 
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No decorrer dos encontros com J. A. D. e com a prática de desenho mais constante, bons 
resultados foram alcançados em desenhos “sem auxílio” para olhos e nariz da girafa, olho e 
espiráculo da baleia, olho do peixe, olhos e nariz do cachorro, conforme pode ser observado 
a seguir. 

Cabeça de girafa – 10º encontro Baleia – 9º encontro Peixe – 14º encontro Cabeça de cachorro – 16º 
encontro 

Figura 145: Uso do ponto para olhos e nariz dos animais. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Por sua vez, os exercícios de leitura tátil do pictograma em relevo, exame tátil da miniatura de 
animal e realização de desenhos colaboraram para a compreensão do uso do ponto como 
elemento gráfico que pode representar os olhos e o nariz no desenho de animais. A marcação 
do ponto foi muito relevante como referencial para o desenho de algumas linhas e figuras, 
pois situava o início e o final deles, como por exemplo, para localizar a boca, rabo e espiráculo 
da baleia; a cabeça, rabo e barbatanas do peixe e também para situar as ovais das orelhas do 
cachorro, como é possível observar nos desenhos seguintes. 

Figura 146: “Pontos de referência” no desenho da baleia, no peixe e na cabeça do cachorro. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Esse elemento gráfico começou a ser utilizado com esse fim principalmente nos exercícios a 
partir do 8º encontro, estando presente no aprendizado de desenhos dos pictogramas de 
peixe, baleia, girafa com manchas e girafa bebendo água, bem como no desenho do 
pictograma de cachorro. Outros pontos eram marcados, perfurando-se o papel, geralmente 
sobre a linha desenhada da cabeça (círculo) e do corpo (oval) dos animais estudados. O dedo 
indicador da mão esquerda de J. A. D. ficava fixo nesse ponto tátil, enquanto a outra mão 
realizava o traço da linha ou da figura geométrica. Em muitos momentos, foi necessário auxílio 
para a marcação desses pontos, com o procedimento de imitação sensório-motora (DUARTE, 
2011). As figuras a seguir mostram o desenho do peixe com o uso dos pontos de referência e 

Pontos de referência Pontos de referência 

Ponto de referência Pontos de referência
Pontos de referência 
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o desenho de outro peixe realizado logo em seguida, mas sem uso de pontos para o desenho
da linha da cabeça e das barbatanas, onde é possível observar a desconexão dessas linhas.

Com pontos de referência e com auxílio parcial Sem pontos de referência e sem auxílio 

Figura 147: 13º encontro. Desenho de pictograma de peixe com pontos de referência, e desenho de pictograma de 
peixe sem pontos de referência. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

É importante ressaltar que J. A. D. não utilizou mais o ponto de referência a partir do seu 7º 
desenho de peixe. Depois disso, ela realizou mais 12 peixes indicando que houve uma 
melhora na coordenação motora, bem como a formação de uma memória para o desenho os 
componentes deste pictograma. Abaixo pode ser observado o peixe nº 13, sem os pontos de 
referência e sem auxílio. 

Figura 148: 15º encontro. Desenho de peixe n. 13, sem a marcação dos pontos de referência para a linha da 
cabeça. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

É válido dizer que esse recurso foi usado ainda até o último encontro, na elaboração de outros 
pictogramas e esse tipo de solução, utilizado para auxiliar na elaboração do desenho, foi 
proposto pela própria participante e assemelha-se ao exercício de “liga-pontos” utilizado por 
Duarte (2011). A partir dos exercícios realizados e dos resultados alcançados, é possível dizer 
que J. A. D. compreendeu o uso do ponto como elemento representativo para olhos e nariz 
dos pictogramas de girafa, baleia, peixe e cachorro (DUARTE; PIEKAS, 2013), além do uso que 
fizera para marcar os pontos de referência para se situar nos demais traçados realizados. 

Barbatanas Linha da cabeça 

Boca 
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A linha 

Os primeiros exercícios realizados com J. A. D. foram de leitura tátil de linhas em relevo e de 
desenho dessas linhas. No 2º e 3º encontros foram praticadas as linhas horizontal, vertical, 
perpendiculares, cruzadas, inclinada/oblíqua, horizontais paralelas, verticais paralelas, 
pontiaguda, curvas e ondulada, com auxílio parcial e sem auxílio. A figura a seguir mostra 
alguns dos resultados de desenho de linhas realizado com auxílio total (por imitação sensório-
motora), com auxílio parcial e também sem o auxílio da pesquisadora. No Apêndice n. 25 
poderá ser conferida a quantidade de vezes que as linhas foram praticadas.  

Figura 149: 2º e 3º encontros. Amostra do estudo de linhas de J. A. D. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

J. A. D. demonstrou identificar as imagens de linhas em relevo da cartela, pois conseguia 
realizar o desenho da respectiva linha logo após a leitura tátil, sendo que, das linhas 
estudadas, a linha inclinada/oblíqua foi a que a participante apresentou maiores dificuldades 
para desenhar. Duarte (2011) apresenta resultados semelhantes no seu estudo de caso e 
comenta sobre a teoria de Luquet e Cox – pesquisadores do desenho infantil – a respeito da 
“assimilação tardia” da linha inclinada/oblíqua, também encontrada no desenho da criança 
vidente (DUARTE, 2011, p. 110). A autora corrobora Eriksson (1999) a respeito dessa 
assimilação. O estudo desse tipo de linha foi útil para o desenho do rabo do peixe e do rabo 
da baleia, como também para o rabo e pescoço da “girafa bebendo água”. 

A partir da 12ª sessão, a participante passou a desenhar as linhas exercendo mais pressão 
sobre o papel e isso pode estar relacionado à segurança de saber como desenhá-las, em 
função dos vários exercícios repetidos, e também por saber da importância em acompanhar 
com o dedo indicador a linha que está sendo traçada sobre o papel. Algumas delas foram 
desenhadas com mais facilidade, a exemplo das linhas verticais paralelas (pernas da girafa e 
cachorro), linha horizontal (linha de base) e linhas horizontais paralelas (desenho 
complementar de “osso do cachorro”). As linhas tracejadas (esguicho da baleia) e onduladas 
(linha da água) foram repetidas várias vezes, até se chegar em um resultado que se 
assemelhava aos desenhos em relevo propostos no material didático. Os exercícios foram 

Horizontal. 
Sem auxílio 

Vertical. 
Sem auxílio 

Perpendiculares. 
Sem auxílio 

Cruzadas. 
Com auxílio parcial 

Inclinada/oblíqua. 
Com auxílio parcial 

Horizontais paralelas. 
Sem auxílio 

Verticais paralelas. 
Sem auxílio 

Pontiaguda. 
Com auxílio parcial 

Curvas. 
Sem auxílio 

Ondulada. 
Sem auxílio 
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realizados sem auxílio do molde e também com moldes vazados, e as imagens a seguir 
exemplificam o estudo da linha ondulada e a prática do seu desenho. 

3º encontro. Leitura tátil da linha em relevo e desenho da linha ondulada após leitura tátil. Sem auxílio 

13º encontro. Desenho da linha ondulada com molde vazado e leitura tátil, no verso da folha, da linha ondulada recém-
desenhada. Sem auxílio 

Figura 150: Estudo da linha ondulada. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

J. A. D. demonstrou compreender o desenho da linha curva usada para os desenhos da boca 
do cachorro e da girafa, do focinho do cachorro e da girafa de perfil, das escamas e barbatanas 
do peixe e do rabo do cachorro. Por outro lado, a participante encontrou maiores dificuldades 
para desenhar a linha curva da boca do focinho da girafa de perfil, em função da posição e do 
seu pequeno tamanho. Pode-se considerar também que houve um excesso de informação 
para a participante, e isso pode ter refletido no desenho.  

Sobre esse aspecto, Lima (2001) levanta discussões acerca da importância da simplificação da 
imagem, a fim de diminuir a carga na memória semântica da pessoa cega ao interpretar uma 
imagem em relevo. Assim, segundo o autor, deve-se estar atento ao que é necessário estar 
contido no desenho, ao seu aspecto formal, sem deixar de considerar também as suas 
dimensões, para que haja melhor percepção tátil possível. No caso da aprendizagem de 
desenho, a simplificação da imagem é fundamental, considerando-se as características 
principais do objeto, conforme se observou no desenho da cabeça de perfil da girafa realizado 
por J. A. D. Considera-se relevante avançar o estudo do desenho aos poucos, e sempre no 
momento em que se perceber que já houve um aprendizado do conteúdo até o momento 
exercitado. O estudo da cabeça da girafa de perfil poderá ser visualizado mais adiante, no 
estudo da forma. A partir dos exercícios realizados e dos resultados alcançados, é possível 
dizer que J. A. D. compreendeu o uso da linha como elemento que compõe a forma dos 
pictogramas de girafa, baleia, peixe e cachorro, e também é usada para representar bocas, 
pernas, rabos, focinhos, texturas gráficas e até a água, e que por meio do fechamento da linha 
é possível construir a forma. 
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A forma 

7.3.3.1. Estudo de figuras geométricas 

Depois do estudo de linhas, iniciou-se a prática de desenhos de figuras geométricas (círculo, 
quadrado, triângulo e oval), com a leitura tátil desses desenhos em linha de contorno em 
relevo e com figuras planificadas. Por meio de exercício de leitura tátil das formas geométricas 
planificadas, foi possível observar que J. A. D. já as conhecia, entretanto, não sabia desenhá-
las. No primeiro encontro, a participante experimentou desenhar o círculo com movimentos 
circulares espiralados e o triângulo, representado com três vértices e uma aresta. Logo após o 
início do estudo ela passa a realizar as figuras com mais segurança, demonstrando 
compreender as suas diferenças formais. Para isso, iniciava com a leitura tátil da figura 
planificada ou em linha de relevo, para depois iniciar os exercícios motores. O uso do ponto 
de referência foi observado no desenho dos primeiros quadrados e foi grande auxiliar no 
desenvolvimento gráfico de J. A. D. para todos os outros desenhos. O estudo da oval foi 
priorizado por ser o componente usado para os quatro pictogramas que foram estudados pela 
menina (girafa, baleia, peixe e cachorro). O quadro seguinte mostra parte do desenvolvimento 
gráfico de J. A. D. para o desenho das figuras geométricas antes do estudo dos pictogramas. 

Círculo 

Círculo antes do 
estudo, sem auxílio 

Círculo n. 1, após 
leitura tátil da figura 
em EVA, sem auxílio 

Círculo n. 2, após 
leitura tátil da figura 

em relevo, sem 
auxílio 

Círculo n. 4, 
desenhado dentro 

do molde, com 
auxílio parcial 

Círculo n. 6, 
desenhado após 

exercício no molde, 
sem auxílio 

Quadrado 

Quadrado n. 1, após 
leitura tátil da figura 

em EVA, sem auxílio 

Quadrado n. 3, 
desenhado dentro do 
molde, com auxílio 

parcial 

Quadrado n. 4, 
desenhado após 

exercício, sem auxílio 

Quadrado n. 5, com 
imitação sensório-
motora, com auxílio 

parcial 

Quadrado n. 7, com 
sequência temporal, 
com auxílio parcial. 

Triângulo 

Triângulo antes do 
estudo, sem auxílio 

Triângulo n. 1, sem 
auxílio 

Triângulo n. 2, 
desenhado no molde 

com imitação 
sensório-motora, com 

auxílio total 

Triângulo n. 3, 
desenhado logo 

após desenho com 
imitação sensório-

motora, sem auxílio 

Triângulo n. 4, sem 
auxílio 
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Oval 

Oval n. 1, utilizando 
molde vazado, sem 

auxílio 

Oval n. 2, após 
exercício no molde, 

sem auxílio 

Oval n. 5, após 
leitura tátil do 

desenho em linha de 
relevo, sem auxílio 

Desenho de ovais 
com gabarito de 

elipses, com auxílio 
parcial 

Desenho de ovais 
após exercício com 
gabarito de elipses, 

sem auxílio 

Quadro 9: 3º e 4º encontros. Estudo de figuras geométricas: círculo, quadrado, triângulo e oval. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora 

Durante os encontros foram exercitados o círculo, o triângulo e a oval, com o objetivo de 
elaborar os pictogramas. Para exemplificar, as fotos a seguir mostram o uso do material de 
apoio didático para a prática motora da figura oval. 

3º encontro. Leitura tátil de figuras planificadas em 
papel 4º encontro. Leitura tátil de oval em linha de relevo 

4ª encontro. Desenho de oval em molde vazado 12º encontro. Desenho de ovais maiores em 
molde vazado 

Figura 151: Material de apoio didático para a prática motora da figura oval. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 Os resultados gráficos de J. A. D., a partir de exercícios motores corroboram os apontamentos 
teóricos de Rocha e Sholl-Franco (2006), Bardisa (1992), Duarte (2008b; 2011) e Duarte e 
Piekas (2013), a respeito da possibilidade de formação de uma memória para os movimentos 
que foram várias vezes repetidos. 

7.3.3.2. Estudo de pictogramas 

A partir do 5º encontro, J. A. D. já desenhava as linhas e figuras geométricas necessárias para 
o início do estudo dos pictogramas, as quais foram sendo aprimoradas no decorrer dos
encontros. Para esse estudo, foram usadas miniaturas tridimensionais de animais,



200               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

pictogramas em linha de relevo e pictogramas planificados em EVA de girafa, baleia, peixe e 
cachorro. É importante observar as diferenças formais entre os desenhos realizados logo após 
o exame tátil da miniatura do animal e os desenhos realizados depois da leitura tátil do
pictograma em relevo, pois, nas representações gráficas em que se teve primeiro a
experiência tátil do objeto, há um tipo de disjunção entre as partes. A seguir estão os
desenhos de girafa, baleia e peixe a partir da leitura da miniatura tridimensional desses
animais. Essas representações serão mais bem abordadas adiante, no estudo de cada animal.

Girafa Baleia Peixe 

Figura 152: Desenhos de girafa, baleia e peixe a partir da leitura da miniatura tridimensional desses animais. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Isso poderia estar relacionado à percepção de mundo sequencial-temporal, característica das 
pessoas cegas, conforme sugere Duarte (2003), a partir dos apontamentos do médico 
neurologista Oliver Sacks. Segundo a autora, para esse neurologista afirma que as pessoas 
videntes percebem o mundo de um modo visual-espacial, enquanto pessoas cegas 
compreendem o espaço de um modo sequencial-temporal, em função da sua percepção tátil. 

Sacks indica com notável precisão as dificuldades que nós, videntes, 
enfrentamos para compreender que as pessoas cegas desde o nascimento 
não dispõem de uma imagem da “aparência das coisas”, pois é o nosso 
olhar que em um “golpe de vista” nos fornece essa imagem-síntese. A 
aparência das coisas é um construto da modalidade visual (DUARTE, 
2011, p. 175-176). 

Nesse sentido, a percepção espacial da forma do objeto como um todo não é possível para as 
pessoas cegas, portanto, os seus desenhos são realizados de um “modo tátil-motor”, isto é, as 
duas modalidades atuando juntas, a tátil e a motora (DUARTE, 2011). Conforme mencionado 
anteriormente, os desenhos de J. A. D. realizados logo após a leitura tátil do pictograma 
planificado e da leitura tátil do pictograma em linha de relevo indicaram um início de 
aprendizado para as representações bidimensionais, e que foram sendo aprimoradas nos 
encontros posteriores. A seguir serão apresentados os estudos desses pictogramas, com 
enfoque no ensino da forma e principais resultados alcançados. 

Cabeça 

Pernas 

Rabo 

Cabeça 

Cabeça 

Rabo 
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7.3.3.2.1. A girafa 

O primeiro animal estudado foi a girafa, seguindo uma sequência de ensino de desenho com 
etapas baseadas no método do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva- animais 
(DUARTE; PIEKAS, 2013). No total do estudo, foram realizadas 14 girafas, dentre as quais 11 
com a cabeça frontal e três com a cabeça de perfil; a essa soma incluem-se duas girafas com 
texturas de manchas. A fim de aperfeiçoar a localização dos olhos, nariz e boca, foram 
realizados 13 estudos separados de cabeça, conforme figura já mostrada anteriormente.  

Os exercícios iniciaram-se com o exame tátil da miniatura de girafa, analisando-se suas 
características principais, como os elementos da cabeça e sua localização (olhos, nariz, boca, 
orelhas e chifres), o pescoço, o corpo, as pernas e o rabo. 

Figura 153: 5º encontro. Exame tátil da miniatura tridimensional de girafa. Com auxílio total. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Em seguida, foi realizado o 1º desenho de girafa, a partir do qual é possível observar a 
disjunção das partes, indicando que o desenho foi elaborado de modo tátil-motor. Esse 
desenho foi realizado em uma sequência contínua, que iniciou pelos chifres e orelhas até 
chegar nas pernas.  

Figura 154: 5º encontro. Primeiro desenho de girafa após exame tátil da miniatura tridimensional. Sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

1º: orelhas e chifres 

5º: pernas 

3º: pescoço  

2º: cabeça 

4º: corpo 

5cm 
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Após o primeiro desenho de girafa, realizou-se a leitura tátil do pictograma em linha de relevo 
e a comparação entre a miniatura tridimensional e a sua representação gráfica. Vale lembrar 
a importante correlação que o professor deve fazer, ao mesmo tempo, enquanto ocorre a 
leitura tátil do objeto e o desenho do pictograma em relevo, a fim de comparar o objeto e a 
sua forma no plano bidimensional (LILLO, 1992 apud CORREA SILVA, 2011).  

A montagem da planificação da girafa foi realizada logo em seguida, a fim de se trabalhar a 
compreensão do pictograma em partes, de acordo com a ideia de construir o desenho pelos 
seus componentes (cabeça, pescoço, corpo, pernas e rabo).  

Figura 155: 5º encontro. Leitura tátil do pictograma em linha de relevo, comparação entre a miniatura e a sua 
representação gráfica e montagem da planificação da girafa. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os desenhos a seguir mostram as primeiras tentativas para a cabeça de girafa, nos quais é 
possível perceber as dificuldades encontradas pela participante em inserir os elementos que 
compõem essa parte do pictograma. O desenho n. 3 foi realizado com auxílio para iniciar as 
linhas (boca, orelhas e chifres) e marcar os pontos (olhos e nariz). 

 

Sem auxílio Sem auxílio Com auxílio parcial 

Figura 156: 5º encontro. Primeiras tentativas de desenho de cabeça de girafa após leitura tátil do pictograma em 
relevo e da leitura tátil da girafa planificada. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os primeiros estudos do pictograma de girafa com a cabeça frontal foram realizados no 5º e 
6º encontros, com o objetivo de se estudar a forma e a escala, e retomados no 9º e 11º 
encontros, com o objetivo de se estudar textura gráfica, direção e movimento. 

Chifre 

Olhos 
Orelha 

Orelha 

3cm 
2cm

3cm 
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Abaixo são apresentados quatro desenhos de girafa nos quais se observa que houve uma 
compreensão de que tipos de linhas e figuras geométricas são usadas para representar o 
pictograma desse animal, mesmo diante das dificuldades para o posicionamento dos olhos, 
nariz e boca, bem como do rabo, conforme mostram os desenhos 3 e 4. 

5º encontro: girafa após leitura tátil do pictograma em 
relevo e montagem da planificação. Com auxílio parcial. 
Sequência: cabeça, orelhas, chifres, olhos, nariz e boca, 

pescoço, corpo 1, corpo 2, pernas e rabo 

5º encontro: girafa. Sem auxílio. Sequência: cabeça, 
orelhas, chifres, olhos, nariz e boca, pescoço, pernas e 

rabo 

6º encontro: girafa. Com auxílio parcial. Sequência: 
cabeça, orelha esquerda, chifres, pescoço, corpo, pernas, 

rabo 1, rabo 2, orelha direita, olhos, nariz e boca 

6º encontro: girafa. Sem auxílio. Sequência: cabeça, 
chifres, orelha esquerda, olhos, nariz, boca, orelha direita, 

pescoço, corpo, pernas, rabo 1 e rabo 2 

Quadro 10: Desenhos de girafa. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho da girafa com cabeça de perfil foi proposto para o estudo do movimento e da 
direção, realizados no 10º e11º encontros. Sendo assim, para o desenho da girafa bebendo 
água, foram realizados desenhos da cabeça de perfil e também maiores, pois, de acordo com 
os resultados anteriores, notou-se que J. A. D. havia encontrado dificuldades para desenhar 
vários elementos dispostos em áreas pequenas. A seguir estão as imagens que mostram esse 
estudo. 

10.5cm 
13cm

17.5cm
20.5cm 

Rabo 2 

Rabo 1

Rabo 2

Rabo 1 
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Figura 157: 10º encontro. Leitura tátil da planificação e leitura tátil do desenho em linha de relevo da cabeça da 
girafa de perfil. Ambas com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No caso da cabeça de perfil da girafa, observou-se que houve uma compreensão do desenho, 
entretanto, dificuldades para desenhar a boca dentro do focinho por este ser muito pequeno. 
A fim de se trabalhar as diferenças formais entre cabeça de frente e cabeça de perfil, foi 
realizado exame tátil da cabeça da girafa em miniatura, como também praticados desenhos 
da cabeça de frente e de perfil. Os exercícios a seguir foram realizados no mesmo encontro e 
em tamanho maior que o habitual, o que facilitou a localização dos elementos internos. 

Cabeça de perfil após leitura 
tátil da planificação, sem 

auxílio 

Cabeça de perfil após leitura 
tátil do pictograma em 

relevo, com auxílio para 
focinho e boca 

Cabeça frontal, 
comparando-se o desenho 
da cabeça de frente coma 

cabeça de perfil, com auxílio 
parcial 

Cabeça de perfil, sem 
auxílio 

Cabeça de perfil com auxílio 
para marcar os pontos de 

referência 

Figura 158: 10º encontro. Desenhos de cabeça de girafa em posição frontal e de perfil. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O desenho a seguir mostra a primeira tentativa de cabeça de girafa 155  bebendo água, 
realizado sem o auxílio da pesquisadora. O ponto de contato do focinho e da linha da água 
(linha ondulada) foi representado com dificuldades, em função da linha da água ter sido 
desenhada por primeiro na composição. O desenho do focinho, com a intenção de tangenciar 
a linha da água, resultou em um espaço confuso de linhas que se sobrepuseram e 
provavelmente comprometeram a leitura tátil e o desenho. Isso demonstra que as 
composições com mais elementos gráficos exigem maior planejamento da sequência a ser 
utilizada. No caso do estudo completo da girafa bebendo água, novas experiências foram 
realizadas e serão mostradas adiante, no estudo da direção. 

155 Sequência: linha ondulada, cabeça, olho, pescoço, orelha e chifres. 
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Figura 159: 10º encontro. Estudo para girafa bebendo água a partir de desenhos ampliados de pictograma 
planificado e de pictograma em linha de relevo. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir da experiência com a girafa, os estudos do pictograma de peixe e cachorro, que 
vieram na sequência, contaram com desenhos e planificações maiores para exercícios de 
leitura tátil, o que facilitou a compreensão da forma destes animais. 

7.3.3.2.2. A baleia 

O estudo da baleia iniciou com um desenho de memória realizado por J. A. D., sem o auxílio 
da pesquisadora. Vale notar que ela inseriu cabeça, pescoço, corpo e pernas nessa primeira 
representação de baleia. 

Figura 160: 7º encontro. Desenho de baleia n. 1 realizado de memória. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O exame tátil da miniatura tridimensional foi realizado em seguida, observando-se as 
características principais desse animal.  

4º: pernas 

3º: corpo 

2º: pescoço 

1º: cabeça 

14cm 

6cm 



206               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

Figura 161: 7º encontro. Exame tátil da miniatura tridimensional. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Logo depois, foi realizado o segundo desenho de baleia. Por se tratar de um animal marinho 
peculiar, iniciou-se o estudo do desenho fazendo a sua descrição, conforme consta no livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). 

Figura 162: 7º encontro. Desenho de baleia n. 2 a partir de descrição da baleia, conforme texto explicativo do livro. 
Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A figura a seguir mostra o pictograma de baleia que foi estudado com J. A. D. a partir do 7º 
encontro.  

Figura 163: Pictograma de baleia do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais. Fonte: Duarte 
e Piekas (2013). 

5º: rabo 

3º: corpo 

2º: cabeça 
1º: olhos 

4ª: espiráculo 

3.5cm



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  207 

Mari Ines Piekas 

Conforme a proposta de sequência metodológica já realizada no estudo da girafa, os mesmos 
procedimentos foram aqui adotados. Sendo assim, iniciou-se com leitura tátil e montagem da 
baleia planificada, seguida de leitura tátil do pictograma em linha de relevo e comparação 
entre as duas representações. 

1: montagem da planificação de baleia 2: leitura tátil do pictograma em linha de 
relevo 

3: comparação entre planificação e desenho 

Figura 164: 7º encontro. Estudo da baleia. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho realizado após essa experiência tátil foi complementado com a descrição verbal 
sobre as partes que compõem um pictograma de baleia. Vale notar que a representação do 
esguicho foi somente a partir dessa descrição, e que ele sofreu modificações em desenhos 
posteriores. Nesse desenho, já é possível observar que há uma semelhança formal entre o 
pictograma planificado e o pictograma em linha de relevo tátil, a partir da linha ovalada que 
foi desenhada, posição do olho, rabo e esguicho, indicando um processo de aprendizado de 
que um objeto tridimensional é possível de ser representado por uma linha de contorno.  

Conforme verificado durante os exercícios, este tipo de linha usada para o desenho pareceu 
ser compreendida por J. A. D. como equivalente à linha de contorno do objeto (KENNEDY, 
1993). O pictograma de baleia foi realizado 12 vezes e exigiu vários exercícios de linhas 
tracejadas para o desenho do esguicho, do triângulo e do rabo. 

Figura 165: 8º encontro. Desenho de baleia n. 3, após montagem da planificação de baleia, leitura tátil do 
pictograma em linha de relevo e comparação entre planificação e desenho. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

9.5cm 
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O quarto desenho de baleia156, a seguir, foi realizado com auxílio de imitação sensório-motora 
para o corpo, rabo e marcação da linha da boca.  

Figura 166: 8º encontro. Desenho de oval em tamanho maior para o corpo de baleia com imitação sensório-motora e 
desenho de triângulo para rabo de baleia. Com auxílio para situar a linha da boca e o rabo. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

O desenho de oval, usado para o corpo da baleia, não foi realizado com dificuldades, pois J. A. 
D. já havia utilizado essa figura no desenho da girafa, mesmo assim, os exercícios de desenho
de ovais foram repetidos usando-se molde vazado com ovais de vários tamanhos, a fim de se
trabalhar o desenho do peixe e o tamanho entre baleia e peixe em encontros posteriores. Para 
o estudo do rabo (triângulo) da baleia foi usado o gesto sequencial-temporal (1, 2, 3),
proposto por Duarte (2011), sendo construído a partir da demarcação forte de um ponto
sempre no final de cada traço, necessário para unir a forma triangular. Os exercícios foram
repetidos em vários encontros e também foram úteis para os desenhos posteriores do rabo
do peixe.

Figura 167: 8º encontro. Estudo do triângulo para rabo da baleia, no qual é possível observar os pontos de 
referência usados nos vértices. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

156 Sequência: corpo, boca, olho, espiráculo e esguicho. 

Triângulo 1 (com auxilio 
total, imitação sensório-

motora) 
Triângulo 4 (com 
auxílio parcial) 

Triângulo 2 (com 
auxílio parcial) 

Triângulo 3 
(com auxílio 

parcial) 

8.5cm 
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No 12º encontro, foram retomados os exercícios de triângulo, agora em molde vazado, e esses 
foram úteis em função da posição “rotacionada” do rabo da baleia no pictograma. É válido 
ressaltar que o desenho do triângulo chegou na sua forma aproximada após a realização de 
vários exercícios, indicando a importância da repetição do mesmo gesto, sejam eles com 
imitação sensório-motora, com molde, com ou sem auxílio, a fim de melhorar o desempenho 
gráfico e colaborar na formação de uma memória motora do movimento estudado. A seguir, 
o 1º desenho de triângulo desse encontro, realizado sem auxílio, e o 9º desenho, com auxílio
no desenho da primeira aresta.

1º triângulo. Sem auxílio 9º triângulo. Com auxílio na 1ª aresta 

Figura 168: 12º encontro. Estudo de triângulo para rabo da baleia, após exercício com molde vazado. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

O desenho do esguicho da baleia foi sendo estudado aos poucos (8º, 9º, 12º, 14º e 15º 
encontros), pois é um conceito abstrato de representação de água, comumente utilizado 
pelas crianças videntes, e por conter três direções diferentes, suas primeiras representações 
contaram com exercícios em molde vazado e exercícios sem uso de molde, além do auxílio 
total e do auxílio parcial da pesquisadora por meio da imitação sensório-motora. Foi utilizado 
o ponto de referência, considerado como o “espiráculo” da baleia para os traçados, iniciando-
se com linhas retas para entender a inclinação e a direção das linhas, para depois praticar com
linhas tracejadas.

Com auxílio total Com auxílio total 

 

Com auxílio parcial Com auxílio total 

Figura 169: 8º e 9º encontros. Estudo da direção do esguicho da baleia. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

1ª aresta 

7.5cm 

3cm 4.5cm 

4cm3cm Ponto usado para 
marcar o espiráculo 
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Os desenhos seguintes mostram duas baleias realizadas com auxílio parcial, apenas para a 
boca e para o rabo. A baleia157 à esquerda recebeu dois pontos para os olhos, conforme havia 
sido observado na miniatura, e para o desenho da baleia à direita foi realizada novamente a 
leitura tátil do pictograma em linha de relevo. Nos dois desenhos é possível observar o novo 
traçado para o esguicho. 

Figura 170: 9º encontro. Desenhos de baleia, com auxílio parcial para o corpo e sem auxílio para o esguicho. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A próxima sequência apresenta alguns resultados de J. A. D. para o estudo da formada baleia. 
Os três desenhos foram realizados no mesmo encontro, por meio de exame tátil da miniatura 
tridimensional e do pictograma em linha de relevo, e ainda por meio de auxílio verbal para a 
sequência do desenho. Os resultados indicam que houve uma compreensão de como 
representar esse pictograma, pois eles estão semelhantes na forma e no tamanho. 

Figura 171: 12º encontro. Desenhos de baleia, com auxílio verbal para a sequência do desenho. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Outras baleias foram desenhadas para os exercícios de escala, movimento e direção e serão 
apresentadas mais adiante. 

7.3.3.2.3. O peixe 

O pictograma de peixe foi o mais desenhado por J. A. D. entre os quatro pictogramas 
estudados, somando-se 19 peixinhos. O primeiro deles foi realizado após exame tátil da 
miniatura tridimensional, destacando-se a sequência do desenho, iniciada pelo corpo e 

157 Sequência: corpo, rabo, boca, olhos, espiráculo e esguicho. 
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11.5cm 

10.5cm 11.5cm 12cm 
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cabeça em um mesmo traçado, seguida das barbatanas, rabo e olhos, na posição vertical, da 
mesma maneira que os desenhos iniciais de baleia. 

Figura 172: 13º encontro. Exame tátil de miniatura tridimensional e primeiro desenho de peixe após exame tátil da 
miniatura tridimensional, desenhado na posição vertical. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

É possível observar, a seguir, as semelhanças formais do desenho com a miniatura 
tridimensional. 

Figura 173: 13º encontro. Miniatura de peixe e desenho a partir da leitura tátil. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A leitura tátil do pictograma de peixe foi realizada com auxílio total, discutindo-se as 
características e semelhanças formais com os pictogramas anteriormente estudados. A fim de 
auxiliar na compreensão das partes que compõem o peixe, foi realizada a montagem da 
planificação com o pictograma em linha de relevo ao lado para auxiliar na montagem. A figura 
a seguir mostra o pictograma estudado por J. A. D. 

5.5cm 

5º: rabo 

3º: barbatana 

6º: olhos 

1º: corpo e 2º: 
cabeça 

4º: barbatana 
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Figura 174: Pictograma de peixe do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva - animais. Fonte: Duarte e 
Piekas (2013). 

As fotos a seguir mostram os primeiros exercícios para compreensão da forma bidimensional, 
a partir do pictograma. 

Leitura tátil do pictograma em linha de 
relevo. Com auxílio 

Montagem do pictograma planificado em 
componentes. Sem auxílio 

Resultado da montagem da planificação. 
Sem auxílio 

Figura 175: Estudo do pictograma de peixe. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A sequência de peixinhos a seguir apresenta parte do desenvolvimento gráfico de J. A. D. 
durante o estudo a partir do pictograma. O desenho n. 7, realizado sem auxílio, evidencia que 
a repetição de exercícios foi positiva nesse processo. 

Peixe n. 2. 
Com auxílio parcial 

Peixe n. 3. 
Com auxílio parcial 

Peixe n. 4. 
Sem auxílio 

Peixe n. 5. 
Com auxílio parcial 

Figura 176: 13º encontro. Desenhos de peixe. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No encontro seguinte, iniciaram-se os estudos para textura gráfica da escama do peixe, por 
meio de exercícios motores com desenho de linhas curvas menores e a inserção dessas linhas 
dentro da oval. Os resultados serão apresentados mais adiante, no estudo da textura. 

7.3.3.2.4. O cachorro 

Diante das dificuldades anteriormente enfrentadas por J. A. D. para o desenho da cabeça da 
girafa, optou-se por trabalhar o pictograma de cachorro iniciando pelo estudo da cabeça 

9cm 7cm 8cm 6.5cm 
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ampliada, em duas versões para leitura tátil: sem as linhas curvas do focinho e da boca e outra 
completa, com todos os componentes. Além da presença do elemento “focinho”, considerado 
necessário para caracterizar um “cachorro”, também o tipo da orelha (oval inclinada) 
apresentou mais complexidade para se desenhar, já que uma parte da oval não pode ser 
percebida pelo tato, pois está por baixo do círculo da cabeça. Desse modo, o desenho 
ampliado colaborou para a análise da forma e posterior representação. 

Leitura tátil da cabeça de cachorro, sem auxílio Desenho com marcação de pontos de 
referência, com auxílio 

Desenho sem marcação de pontos de 
referência, sem auxílio 

Figura 177: 16º encontro. Estudo da cabeça do cachorro. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após os exercícios de desenho da cabeça, iniciaram-se os estudos para desenho do corpo do 
cachorro por meio de exame tátil da miniatura tridimensional, seguido de leitura tátil do 
desenho em linha de relevo.  

Figura 178: 16º encontro. Exame tátil de miniatura tridimensional de cachorro e leitura tátil do pictograma em linha 
de relevo. Com auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Esse foi considerado o desenho mais difícil de ser realizado pela participante, entretanto, por 
ser o quarto pictograma estudado, as dificuldades foram superadas. Para a construção da 
forma, ela usou pontos de referência para as orelhas e para o corpo, em função de como o 
pictograma se apresenta: as orelhas são ovais, inclinadas, e a figura não se completa, além do 
que, o corpo é uma oval, que passa “por detrás da orelha”, como observado a seguir. 
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Figura 179: Pictograma de cachorro do livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva - animais. Fonte: 
Duarte e Piekas (2013). 

Nesse caso, optou-se por inserir um ponto de referência no desenho da orelha para o início 
do desenho do corpo, terminando onde a orelha se encontra com o círculo da cabeça. O 
desenho158 seguinte mostra a inserção desses pontos no primeiro desenho realizado por J. A. 
D. As pernas e o rabo foram realizados com facilidade, pois se assemelhavam ao desenho da
girafa.

Figura 180: 16º encontro. Primeiro desenho de cachorro. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo do pictograma de cachorro teve, no total, quatro desenhos completos realizados, 
sendo um do cachorro sem a textura gráfica de pelos e três do cachorro com essa textura. 
Esses desenhos poderão ser visualizados adiante. 

Como parte do estudo da forma, foi possível observar que a participante compreendeu as 
características que diferenciam os animais entre si e que é possível representá-los utilizando 
pontos, linhas e figuras geométricas. 

158 Sequência: cabeça, olhos, nariz, focinho, boca, orelhas, corpo, pernas, rabo. 

Pontos de referência 

Ponto de referência para o 
desenho da orelha e do 

corpo 

Ponto de referência para o desenho do corpo 

Pontos de 
referência 

10cm 
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7.3.3.3. A textura gráfica 

O estudo da textura gráfica de superfície de pele (girafa), pelos (cachorro) e escamas (peixe) 
teve início no 9º encontro, com o desenho do pictograma de girafa. Mesmo com o objetivo 
de praticar o desenho de texturas nos pictogramas, o estudo da forma continuou fazendo 
parte dos exercícios, sempre a partir do exame tátil da miniatura tridimensional, da leitura tátil 
do pictograma em relevo sem manchas e da leitura tátil do pictograma em relevo com 
manchas. 

Figura 181: 9º encontro. Leitura tátil do pictograma de girafa com manchas e desenho de girafa. Sem auxílio. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

O primeiro desenho de girafa com manchas foi realizado com auxílio apenas para estabelecer 
o tamanho do corpo em relação à cabeça. O segundo desenho contou com auxílio para o
desenho dos olhos, nariz, boca e pescoço. Vale ressaltar que esses são o 8º e o 9º desenhos de
girafa, e J. A. D. ainda apresenta dificuldades para os traçados internos da cabeça. Em função
disso, acredita-se que o tamanho da cabeça de girafa que foi desenhado como sugerido pelo
modelo (pictograma) é muito pequeno para a inserção desses elementos, considerando-se
que o dedo da mão esquerda acompanha quase sempre o traçado, enquanto este vai sendo
realizado, ocupando parte do espaço destinado ao desenho. Essa dificuldade de localização
também ocorreu nas manchas do pescoço da segunda girafa, a seguir, indicando que espaços
pequenos não facilitam o traçado, diferentemente do corpo da girafa, em que as manchas
ovaladas foram inseridas com facilidade. Nos desenhos seguintes, ainda é possível observar
que pontos de referência foram usados em todas as figuras ovais das manchas, por iniciativa
de J. A. D.
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Sem auxílio Com auxílio para cabeça e pescoço 

Figura 182: 9º encontro. Desenhos de girafa159 com manchas. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

O pictograma de peixe com escamas foi o segundo estudo de textura gráfica, iniciando com 
o exame tátil da miniatura de peixe em madeira que continha textura em baixo relevo. Logo
após foi feita a leitura tátil na prancha de texturas e no peixe planificado, ambos em linha de
relevo.

Figura 183: 14º encontro. Exame tátil da miniatura de peixe com ênfase na superfície em baixo relevo, leitura tátil de 
textura gráfica de escamas na prancha de texturas gráficas em relevo e no peixe planificado. Fonte: Arquivo da 

pesquisadora. 

O primeiro desenho de peixe160 com escamas foi realizado com auxilio verbal para relembrar 
a sequência. É possível observar que J. A. D. compreendeu a localização e o desenho das 
escamas a partir dos exercícios anteriores de leitura tátil.  

159 Sequência da girafa sem auxílio: cabeça, olhos, orelhas, chifres, boca, pescoço, corpo, pernas e manchas. 
160 Sequência do peixe: corpo, linha da cabeça, escamas, olho e boca, rabo e barbatanas. 

24.5cm 
24cm 
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Figura 184: 14º encontro. Peixe n. 6 e primeira representação com aplicação de textura gráfica de escamas. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Após o desenho do peixe com textura de escamas, J. A. D. realizou exercício em molde vazado 
de linhas curvas e, logo em seguida, fez desenhos desse tipo de linha, agora sem o molde. 
Observou-se que a participante estava compreendendo a intenção do exercício, pois em 
seguida desenhou as escamas (linhas curvas) de tamanho semelhante às do molde, como 
também algumas menores, como solicitado pela pesquisadora. Essa prática foi feita sem 
auxílio. 

Molde vazado com linhas curvas em MDF 

Exercício no molde vazado, sem auxílio 
Resultado gráfico de 

desenho no molde vazado, 
sem auxílio 

Desenho à mão livre e sem 
auxílio 

Figura 185: 14º encontro. Estudo da linha curva para textura gráfica de escamas de peixe. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O desenho do peixe n. 7, a seguir, foi desenhado sem auxílio e com textura gráfica de escamas 
na posição em que foram exercitadas no molde. 

9cm 

16.5cm 16cm 
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4.5cm5cm 

Figura 186: 14º encontro. Desenho de peixe com textura de escamas. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Pelos resultados alcançados, nota-se a importância de material de apoio didático adaptado e 
a repetição dos exercícios de desenho, porém, vale ressaltar que eles devem ser realizados de 
acordo com a motivação da criança, alternando-os com outras atividades e brincadeiras.  

Os exercícios seguintes foram de desenhos de peixes com texturas gráficas. Convém notar 
que a participante introduziu um elemento novo, não exercitado ainda, de textura gráfica de 
linhas no rabo de um dos peixes, conforme ela havia observado no exame tátil da miniatura 
tridimensional. 

Figura 187: 14º e 15º encontros. Estudo de textura gráfica de escamas (peixes n. 8, n. 13 e n.18). Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Em relação ao ato de desenhar de J. A. D., observou-se, em certos momentos, que ela 
encontrou dificuldades no desenho das escamas dentro do pequeno corpo ovale que 
aposição dessas escamas foi se modificando no decorrer das atividades. Entende-se que isso 
não indica falta de compreensão do desenho, mas sim uma prática motora para desenhos 
pequenos. Outros peixes com escamas poderão ser visualizados mais adiante, nos estudos de 
escala, direção e movimento. No total dos 19 peixes desenhados por J. A. D., 15 deles 
receberam tratamento com texturas gráficas. 

O último estudo de textura gráfica foi a de pelos do cachorro, iniciando com a leitura da 
miniatura tridimensional, seguida da leitura tátil de textura gráfica em relevo. 

6.5cm 
Textura 
gráfica 
de linhas 

5.5cm 
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Figura 188: Exame tátil do pelo de cachorro na miniatura tridimensional e na prancha de texturas gráficas. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Os tracinhos inclinados foram desenhados com facilidade por J. A. D., pois ela já havia 
praticado esse exercício no desenho do esguicho da baleia, mesmo assim, foram exercitados 
dentro de uma figura oval, com o propósito de realizar traços na direção inclinada e exercendo 
mais pressão da mão.  

Figura 189: 15º encontro. Exercício de textura gráfica para pelos de cachorro. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No desenho a seguir, observou-se que foram colocados traços apenas no corpo e não na 
cabeça, a fim de não se misturar os elementos da cabeça (olhos, nariz, focinho e boca) com os 
pelos, gerando assim um resultado gráfico mais “limpo”. O cachorro foi realizado com auxílio 
para o desenho da cabeça, entretanto, antes de aplicar a textura, foi realizada leitura tátil do 
pictograma para compreensão da localização dos “tracinhos”. No decorrer desse estudo, 
foram realizados mais dois desenhos de cachorro com textura gráfica de pelos. 

Figura 190:15º encontro. Pictograma de cachorro com textura gráfica de pelos e desenho de cachorro n. 2, com 
aplicação da textura gráfica. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Pelos: sem auxílio 
Pelos: com auxílio por 

imitação sensório-motora 
e maior pressão da mão 

5cm 

10cm 
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O estudo de texturas gráficas por J. A. D., tendo como referencial a superfície da pele de girafa, 
pelos de cachorro e escamas de peixe, texturas representadas por meio do desenho no plano 
bidimensional, alcançou resultados que se aproximam dos pictogramas usados nos 
exercícios, dentro do tempo dispensado para esse propósito. 

O tamanho 

A relação de tamanho existente entre objetos e como isso pode ser representado no plano 
bidimensional foi estudado com J. A. D. somente depois que ela demonstrou conhecer a 
forma da girafa, do peixe e da baleia. Como esse tipo de estudo requer a representação de 
mais de um animal (ou objeto) no espaço da folha de desenho, discutia-se antecipadamente 
sobre a composição gráfica que seria realizada. A imagem com girafas, denominada “Girafa 
mãe e girafa filhote indo passear”, iniciou com o desenho da linha de base161como ponto de 
partida para a cena. A altura da “girafa mãe” foi calculada usando-se a mão, realizando-se o 
desenho da cabeça e, em seguida, o restante do corpo e pernas, até chegar à linha de base. O 
mesmo procedimento foi usado para o desenho da “girafa filhote”. Observou-se certa 
dificuldade em relação ao encontro das pernas das girafas com a linha de base, talvez pela 
pouca tatilidade dessa linha desenhada. Como pode ser visualizado na imagem e no desenho,  
a seguir, a participante compreendeu a relação de tamanho necessária para retratar a cena. 

Figura 191: 6º encontro. Desenho de girafa mãe e de girafa filhote para estudo de escala. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

161 Segundo Duarte e Klug (2005, p. 11), “a linha de base é o recurso usado pelas crianças [videntes] quando passam a realizar 
seus desenhos a partir de um ponto de vista único, configurando os objetos alinhados sobre uma base, uma linha de apoio”. Nesse 
mesmo contexto, para Duarte e Piekas (2013), a linha de base é um elemento que crianças videntes introduzem nos desenhos de 
suas paisagens em torno dos 5 ou 6 anos de idade, mas para as crianças cegas isso precisa ser ensinado. Para as autoras, “as 
crianças invisuais podem exercitar a compreensão da ‘linha de base’ ao pularem e pisarem forte no chão. Elas perceberão, deste 
modo, a necessária presença de uma ‘linha’ que suporta o seu corpo e demarca a diferença entre o apoio do piso e a sua ausência. 
Elas podem, ainda, deitar e rolar na grama e compreender, assim, a superfície que dá origem à ‘linha de base’” (DUARTE; PIEKAS, 
2013, p. 89). 
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Figura 192: 6º encontro. Composição “Girafa mãe e girafa filhote indo passear”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Bardisa (1992) comenta a respeito do uso das mãos pela criança cega como instrumento de 
medida e de suas funções estáticas e dinâmicas, indicando a possibilidade de perceber as 
variedades das figuras geométricas e as unidades espaciais que podem ser aplicadas aos 
objetos para medi-los. Na composição entre baleia e peixe, J. A. D. exercitou a relação de 
tamanho entre eles a partir de exame tátil das miniaturas tridimensionais e da leitura tátil dos 
pictogramas em relevo, comparando os tamanhos diferenciados. 

Figura 193: 15º encontro. Comparação de tamanho em miniaturas entre baleia e peixe e pictogramas de baleia e 
peixe. Fonte: Duarte e Piekas (2013). 

A imagem resultante mostra a grande diferença de tamanho entre uma baleia e um peixinho, 
sendo que anteriormente houve um planejamento prévio de onde poderiam estar localizados 
os dois desenhos. Além disso, a participante contou com o auxílio da pesquisadora para 
relembrar a sequência de desenho dos dois pictogramas, considerando que a atividade se 
tornou mais complexa e exigiu maior esforço mental para a realização de dois desenhos 
diferentes em uma mesma composição. 

23cm
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Figura 194: 15º encontro. Estudo de escala entre peixe e baleia. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

J. A. D. realizou sem auxílio a composição de baleia e peixinhos nadando, conforme figura 
abaixo, a partir de um estudo prévio do espaço da folha para a localização dos três 
“personagens” de tamanhos diferentes (grande, médio e pequeno) e da linha da água.  

Figura 195:15º encontro. Estudo de escala com baleia (n. 12) e peixes (n. 13 e n. 14). Sem auxílio. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Os exercícios de composição com várias figuras em um mesmo espaço foi um dos obstáculos 
enfrentados pela participante e, por esse motivo, contou com a ajuda da pesquisadora em 
todas essas situações. Por meio das composições realizadas com girafas, baleias e peixes, foi 
possível constatar que J. A. D. conseguiu estabelecer diferenças de tamanhos entre esses 
animais, representando-os no plano bidimensional. 

10cm 

17cm
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A direção 

O estudo da direção (horizontal, vertical e inclinada/oblíqua) iniciou com a leitura tátil de 
linhas em relevo e o seu desenho. Nos primeiros exercícios com J. A. D., foi possível observar 
que ela compreendeu o sentido das linhas no espaço do papel, por meio de comparações 
entre essas linhas e também pelos resultados de desenho. Essas linhas e suas direções foram 
comentadas e utilizadas até os últimos desenhos realizados na coleta de dados, já que fazem 
parte da forma dos pictogramas estudados, como também o quadrado e o triângulo 
complementaram a discussão sobre a direção horizontal, vertical e inclinada.  

Figura 196: 2º encontro. Leitura tátil de linhas horizontal, vertical, perpendiculares e inclinada/oblíqua. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Outro estudo que resultou em um grande número de exercícios foi o do esguicho da baleia, 
pois, para a sua representação, era necessário usar três direções diferentes. O esguicho 
observado no desenho em relevo foi compreendido com facilidade, entretanto, exigiu um 
preparo para o traçado, e para isso foi usado o molde vazado. Os primeiros exercícios eram de 
linhas retas verticais e inclinadas (para a esquerda e para a direita) e depois de linhas 
tracejadas.  

Figura 197: 9º encontro. Estudo da direção dos traços para desenho do esguicho da baleia, realizado com molde 
vazado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Foram realizados também exercícios sem molde, e muitos necessitaram de auxílio para o 
traçado. Observou-se que o sentido inclinado, seja para a esquerda ou para a direita, foi o que 
apresentou mais dificuldades para ser desenhado, de maneira semelhante aos primeiros 
desenhos de linhas inclinadas realizados no 2º encontro. Como poderá ser observado nos 
desenhos das baleias mais à frente, o esguicho foi adquirindo um traçado mais espontâneo, 
sem tanta preocupação com a direção, o que não interferiu na intenção da representação do 
animal. 

Figura 198: 9º encontro. Estudo da direção dos traços para desenho do esguicho da baleia, realizado sem molde. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Outro estudo das direções horizontal, vertical e inclinada foi aplicado na proposta do desenho 
da girafa bebendo água. Esse foi um estudo complexo, pois envolveu uma composição com 
três elementos: a girafa com a cabeça de perfil, pescoço inclinado e corpo em pé, a linha de 
base e a linha da água.  

Primeiramente, foi feito o estudo da cabeça da girafa de perfil, como já mostrado em figuras 
anteriores. Após J. A. D. ter realizado alguns desenhos da cabeça de perfil, iniciou-se o estudo 
da inclinação do pescoço da girafa. A ideia era trabalhar a direção e o movimento que o 
pescoço faz ao se inclinar para beber água do rio ou do lago, e para isso foi realizada a leitura 
tátil do pictograma em relevo, comparando-o com o desenho da girafa com pescoço na 
vertical.  

13.5cm 
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Figura 199: 11º encontro. Composição com pictograma de girafa bebendo água em linha de relevo e leitura tátil dos 
pictogramas de girafa com pescoço na vertical e de girafa com pescoço inclinado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O primeiro desenho foi realizado com auxílio, e os traçados eram feitos paralelamente à leitura 
tátil do pictograma em relevo. A direção das pernas para o lado foi desenhada sem auxílio e 
de maneira muito espontânea. O resultado das pernas nessa posição talvez esteja relacionado 
à sequência162 sugerida. Como a linha da água ficou muito longa, J. A. D. talvez não quisesse 
encostar as pernas da girafa na água. Em função da participante ser muito tímida para o 
diálogo, não foi possível discutir sobre o resultado alcançado. 

Figura 200: 11º encontro. Desenho de girafa bebendo água n. 1. Estudo da direção e do movimento. Com auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No segundo desenho, a linha da água foi desenhada por último, e toda a composição163 foi 
realizada sem auxílio, isso após novas leituras nos pictogramas em relevo e comentários sobre 
a verticalidade das pernas da girafa. É possível observar a desconexão do corpo com o pescoço 
e as pernas que ultrapassam a linha da água, mas, por outro lado, a participante teve o 
cuidado de aproximar a linha da água do focinho. 

162 Sequência: cabeça, pescoço, corpo, rabo, linha da água, pernas. 
163 Sequência: cabeça, pescoço, corpo, pernas, linha da água. 

11.5cm 
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Figura 201: 11º encontro. Estudo da direção e do movimento. Desenho de girafa bebendo água. Com auxílio. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora.  

A terceira e última representação de girafa164 bebendo água foi realizada com auxílio apenas 
para o focinho e o pescoço. A sequência foi alternada e iniciou pela linha da água. Pelo 
resultado, é possível observar que o desenho está mais próximo da proposta sugerida no 
início do estudo, a partir do pictograma. A linha de base, que é uma continuação da linha da 
água (linha horizontal), não foi representada, pois J. A. D. optou por desenhar a girafa dentro 
da água.  

Figura 202: 11º encontro. Estudo da direção e do movimento. Desenho de girafa bebendo água. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

164 Sequência: linha da água, cabeça, pescoço, corpo, rabo, pernas. 

Pescoço 

Corpo 

Linha da água 

16cm

17.5cm 
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horizontal. Linha 

da água 
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inclinado. Linha 

do pescoço 

Sentido vertical. 
Pernas 
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Na continuidade dos estudos sobre direção, foram realizados mais três exercícios. A primeira 
delas foi uma cena com baleias e as duas seguintes cenas com peixinhos. Nas três 
composições, o objetivo era fazer com que eles estivessem nadando em direções opostas, ou 
seja, um deles indo para a esquerda e o outro para a direita. A fim de simular essas direções, 
foram usadas miniaturas de baleia e o peixe; J. A. D. demonstrou ter compreendido 
a proposta. Do ponto de vista da menina, a baleia (azul) está indo para a esquerda e o peixe 
(marrom) está indo para a direita.

Figura 203: 11º encontro. Estudo da direção e do movimento. Com  auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Todos os desenhos dos animais realizados por J. A. D., até este momento da coleta, foram 
realizados com a cabeça voltada para o lado esquerdo (conforme proposta do livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva - animais), e esse exercício foi um novo 
desafio para ela. É interessante observar que nesse primeiro desenho de baleia, da esquerda 
para a direita, o primeiro olho desenhado está abaixo da linha da boca, como se a baleia 
estivesse de “ponta-cabeça”. Com o auxílio da pesquisadora, foram observadas no desenho 
as posições do olho acima da boca, do esguicho e do rabo. A segunda baleia foi realizada sem 
auxílio, pois já era um desenho na posição conhecida por J. A. D. 

Figura 204: 15º encontro. Estudo da direção com baleias (n. 13 e n. 14). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

1º olho desenhado invertido 
11.5cm 

SENTIDO: para  
a direita 

SENTIDO: para 
a esquerda 

SENTIDO: para a esquerda SENTIDO: para a direita 
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Na composição com peixinhos, J. A. D. demonstrou entender a proposta de fazer dois 
peixinhos nadando para a esquerda e um peixinho para a direita, entretanto, esse último 
também sofreu um tipo de inversão da forma, com o olho inserido abaixo da boca, como no 
caso da baleia do desenho anterior. Outras particularidades ocorreram nessa composição, 
como o desenho de um rabo na cabeça e escamas no rabo, resultando em “gargalhadas” 
durante o encontro. 

Figura 205: 11º encontro. Estudo da direção e do movimento. “Peixinhos passeando n. 1”. 
Com  auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Depois de alguns comentários sobre o resultado da composição, J. A. D. realizou outro 
desenho com a mesma proposta, entretanto, ela inverteu a localização do olho no desenho 
do peixe, que já vinha praticando há mais tempo e que nunca havia apresentado essa 
característica invertida. É válido ressaltar que não foi fornecida à menina uma prancha com 
desenhos em linha de relevo simulando essa situação, e que isso provavelmente colaborou 
para o resultado gráfico do peixe invertido, já que J. A. D. não teve uma referência prévia do 
desenho, como também a coordenação motora insuficiente para áreas pequenas. Sugere-se, 
nesse caso, para o estudo da direção utilizando peixes (ou outros desenhos de animais), 
praticar a leitura tátil em pictogramas em relevo representado nos sentidos: indo para a 
direita, indo para a esquerda, sentido inclinado, e realizar o estudo de apenas uma das 
direções a cada encontro, a fim de não causar sobrecarga de informações. Mesmo com um 
resultado de “inversão” da baleia e dos peixes, observou-se que J. A. D. compreendeu o uso 
das direções direita e esquerda no espaço gráfico.  

Rabo na cabeça

Olho abaixo da boca 

Escamas no rabo 

Boca invertida 5cm 

SENTIDO: para 
a esquerda 

SENTIDO: 
para a direita 
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Figura 206: 11º encontro. Estudo da direção e do movimento. “Peixinhos passeando n. 2”. Com  auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Por outro lado, acredita-se ser necessário observar a linguagem utilizada para explicar a 
mudança de direção de um objeto. Sendo assim, qual seria a melhor maneira de explicar os 
termos: “inverter a direção”, “desenhar ao contrário”, “o olho fica em cima e não embaixo”, 
“colocar o olho do outro lado”? Palavras como essas foram utilizadas durante os exercícios 
propostos e merecem ser discutidas ao se tratar de ensino de desenho para crianças cegas. 
Observou-se que a linguagem verbal não foi suficiente para a compreensão do exercício como 
um todo. Sobre esses conceitos, para Więckowska (2003), é importante iniciar estudos sobre 
relações espaciais utilizando objetos tridimensionais que estejam próximos da criança, para 
que ela faça a relação entre os planos tridimensional e bidimensional, para que ela se 
familiarize com estes conceitos e os assimile aos poucos. 

Os resultados alcançados, com as composições “girafa bebendo água” e “baleias e peixinhos 
passeando”, indicam que J. A. D. compreendeu a direção que a linha e/ou figura geométrica 
pode ter no espaço gráfico e como essa direção se manifesta no plano bidimensional.  

O movimento 

Pode-se dizer que o estudo do movimento está particularmente relacionado ao estudo da 
direção. As composições apresentadas anteriormente, como o pescoço da girafa inclinado, 
além de baleias e peixes nadando, indicam que há um movimento implícito nessas ações. 
Nesse sentido, os desenhos apresentados a seguir visam complementar o estudo da direção, 
pois sugerem o movimento do próprio corpo do animal (baleia com a boca aberta), bem como 
o deslocamento desses animais no espaço, reforçados pelo recurso da linha ondulada na
composição, que representa um tipo de movimento da água.

Peixe com o olho abaixo da 
boca 

17.5cm
SENTIDO: para 

a esquerda 

SENTIDO: para 
a direita 
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Figura 207: 14º encontro. Estudo da direção e do movimento. Desenho da “Baleia perseguindo o peixe”. Com 
auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Figura 208: 14º encontro. Estudo da direção e do movimento. Desenho de “Peixinhos passeando n. 3”. Com  auxílio 
parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo com o propósito de representar o objeto em movimento no plano bidimensional foi 
trabalhado com J. A. D. em meio a brincadeiras e histórias, e os resultados alcançados indicam 
que o aprendizado da participante em relação ao desenho estava evoluindo, pois observou-
se que à medida em que os encontros eram realizados, o repertório gráfico da menina 
aumentava, juntamente com o seu desenvolvimento motor, melhora na pressão do lápis 
sobre o papel e tatilidade da linha. 

Desenhos livres 

Os desenhos livres de J. A. D. demonstram, de certa maneira, o repertório gráfico alcançado 
até o final do estudo. Esses desenhos foram realizados sem auxílio e revelam o laço afetivo da 
participante com os animais, como o desenho “Laika”, que mostra uma girafa filhote165, onde 

165 Sequência: cabeça, chifres, olhos, nariz, orelhas, pescoço, corpo, pernas, rabo. 

11.5cm

16.5cm 

Peixinhos se movimentando 
para a esquerda 

Peixinhos se movimentando 
para a esquerda 
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se observa um tamanho reduzido para o pescoço, para o corpo e para as pernas, revelando a 
noção de tamanho que J. A. D. tem entre animais adultos e filhotes. O desenho166 “Lady” 
representa um de seus cachorrinhos de estimação, que evidencia expressão, comunicação e 
afeto por meio da linguagem de desenho. 

“Laika”, 6º encontro – 6º desenho de girafa “Lady”, 16º encontro – 4º desenho de cachorro 

Figura 209: Desenhos livres realizados sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Resumo dos estudos de elementos da linguagem visual 
a partir de pictogramas de animais 

O quadro a seguir apresenta o repertório gráfico de J. A. D. antes do início do estudo. 

Antes do estudo 

Linha curva. Fig. 
140 

Círculo. Fig. 140  Triângulo. Fig. 140 Sol. Fig. 140  Figura humana. Fig. 
141  

Quadro 11: Exemplares de desenhos de J. A. D. antes do início do estudo proposto. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

166 Sequência: cabeça, focinho, olhos, nariz, orelhas, ponto de referência para o corpo, corpo, linha de base, pernas, rabo, pelos, 
osso. 

7cm

10.5cm
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E o quadro seguinte traz uma síntese da produção de desenhos de J. A. D. após os estudos 
específicos dos elementos da linguagem visual, aplicados em desenhos de pictogramas de 
animais. No total, foram 16 encontros, somando-se 16 horas de atividades. É importante 
ressaltar que esses desenhos apresentam características formais que indicam o animal 
desenhado, portanto, podem ser considerados desenhos comunicacionais.  

ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL – Após estudo

Ponto e linha Forma Textura Tamanho 
Direção e 

movimento 

Ponto de referência para 
orelhas e nariz. Com 

auxílio. Fig. 146 
Baleia. Com auxílio 

parcial. Fig. 170 
Girafa com textura de 
manchas. Com auxílio 

parcial. Fig. 182 
Girafa mãe e girafa filhote. 

Sem auxílio. Fig. 192 
Girafa bebendo água. Com 

auxílio parcial. Fig. 202 

Linhas curvas. Sem 
auxílio. Fig. 185 

Peixe. Com auxílio 
parcial. Fig. 176 

Peixe com textura de 
escamas. Sem auxílio. 

Fig. 186 
Baleia e peixinho. Com auxílio 

parcial. Fig. 194 

Baleias nadando, para a 
esquerda e para a direita. 
Com auxílio parcial. Fig. 

204 

Linhas perpendiculares. 
Sem auxílio. Fig. 149 

Cachorro. Com auxílio 
parcial. Fig. 180 

Cachorro com textura 
de pelos. Com auxílio 

parcial. Fig. 190 
Baleia e peixinhos. Sem 

auxílio. Fig. 195 
Peixes nadando para a 

direita. Com auxílio parcial. 
Fig. 208 

Quadro 12: Síntese dos desenhos de J. A. D. após o estudo proposto e elementos da linguagem visual abordados. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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7.4. Considerações sobre a experiência de 
desenho de J. A. D. 

a. Os resultados mostraram que J. A. D. entendeu o uso do ponto como elemento
representativo para olhos e nariz dos pictogramas estudados, conforme proposto por
Duarte e Piekas (2013), e como “ponto de referência” para início e fechamento da forma;

b. observou-se que a menina compreendeu o uso da linha como elemento que compõe a
forma dos pictogramas de girafa, baleia, peixe e cachorro, e também é usada para
representar componentes dos animais e suas texturas; e que por meio do fechamento da
linha é possível construir a forma, de acordo com Duarte e Piekas (2013);

c. foi possível notar que a participante assimilou as características que diferenciam os
animais entre si e que é possível representá-los utilizando pontos, linhas e figuras
geométricas (DUARTE; PIEKAS,2013);

d. por meio das composições gráficas realizadas, constatou-se que J. A. D. conseguiu
estabelecer diferenças de tamanhos entre girafas, baleias e peixes, representando-os no
plano bidimensional; 

e. as composições realizadas com pictogramas indicam que J. A. D. compreendeu a direção
que a linha e/ou figura geométrica assumem no espaço gráfico;

f. em relação ao estudo da forma com J. A. D., notou-se que alguns pictogramas foram mais
complexos que outros, portanto, aconselha-se iniciar o ensino sempre pelos mais simples.
Segundo a menina, dos quatro animais estudados (girafa, baleia, peixe e cachorro), o
peixe foi o mais fácil de desenhar, provavelmente por conter menos elementos, sendo a
girafa o mais difícil, talvez em função de ser o primeiro pictograma a ser estudado167.
Nesse caso, o ideal seria ter iniciado o estudo pelo pictograma mais simples, a fim de não
sobrecarregar a memória semântica e não gerar grande esforço mental (LIMA, 2001;
DUARTE, 2008b). Vale dizer que, em função do pouco retorno nas tentativas de diálogo
com a menina, não foi possível chegar a conclusões mais apuradas sobre esse assunto;

g. os exercícios realizados em molde vazado contribuíram para melhorar o traçado de J. A.
D., a exemplo das figuras geométricas e linhas. Com o tempo, ela alcançou melhores
resultados, podendo desenhar círculos e ovais de diversos tamanhos, possibilitando-lhe
traçar com mais segurança a cabeça e o corpo dos animais. Os exercícios motores
repetidos sugerem a formação de uma memória motora para o traçado dessas figuras,
conforme indicam Bardisa (1992), Rocha e Sholl-Franco (2006), Duarte (2008b) e Duarte e
Piekas (2013);

h. o uso das mesmas figuras geométricas para a construção dos pictogramas facilitou os
estudos dos diferentes animais, confirmando a opinião de Bardisa (1992) e Cardeal (2011)
sobre a importância da redundância (repetição) da forma;

i. notou-se que, com o passar do tempo, a pressão do braço, mão e dedos foi aumentando,
e o resultado da linha foi ficando cada vez mais tátil. Isso promoveu o interesse pelo
desenho que era realizado, estimulando-a a seguir com o dedo a linha grafada;

167 Não foi possível obter mais informações sobre esses desenhos em função da participante não expressar oralmente suas dúvidas 
e opiniões, conforme já comentado. 
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j. no decorrer dos encontros, observou-se que a participante superava os desafios e
avançava gradativamente no desenho das formas;

k. o ensino de desenho pelo processo de imitação sensório-motora auxiliou no desenho de
determinadas linhas, figuras e pictogramas, os quais J. A. D. passou a realizar sozinha no
decorrer do estudo;

l. em função da participante ser tímida para o diálogo, observou-se que uma narrativa
verbal e lúdica por parte da pesquisadora estimulou o desenho das composições gráficas, 
a exemplo do desenho da girafa bebendo água, da girafa mãe e girafa filhote procurando
árvores com folhas, das baleias passeando, da baleia indo atrás do peixe e dos peixinhos
brincando, conforme indica Siaulys (2005) sobre a importância da brincadeira com
crianças cegas.
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8. Capítulo 8 - Estudo de caso 3

8.1. Dados pessoais e observações sobre A. S. V. 

A participante A. S. V.168, 14 anos de idade, sexo feminino, mora com a família e tem um irmão 
mais velho. Está no 9º ano do Ensino Fundamental 2 da escola comum de ensino, que iniciou 
aos 5 anos de idade. Relatou não ter dificuldades específicas nas disciplinas dessa escola. 
Começou a frequentar o Centro de Atendimento Educacional Especializado – Área Visual 
(CAEE-AV), em Araucária/PR, na mesma época da escola comum, onde cursa as disciplinas de 
Orientação e Mobilidade (OM), Atividade de Vida Autônoma e Social (AVAS) e Tecnologia 
Assistiva (TA). Sabe ler braille e assinar o nome à tinta. A. S. V. é cega desde o seu nascimento, 
com um tipo de cegueira denominada atrofia do nervo óptico e nistagmo 169 , sem outra 
deficiência associada. A entrevista estruturada e as sessões de desenho foram realizadas no 
mesmo centro, somando-se 16 horas/aula, durante 16 encontros170.  

Durante a entrevista realizada no 1º encontro, A. S. V. declarou que acha difícil desenhar, 
porém, gosta muito da atividade e acredita que isso pode ajudá-la na compreensão e 
conhecimento dos objetos, além de colaborar na sua interação sócio educacional. Por outro 
lado, ela relatou171 que na sua infância não gostava dessa atividade: “Eu nunca gostei muito 
dos meus desenhos... que ninguém entendia, nem mesmo eu entendia... mas eu desenhava 
normal, eu participava da aula de desenho, desenhava na folha normal, sobre telinha”.  

Eventualmente, ela pratica essa atividade nas aulas de artes, em que exercita figuras 
geométricas e desenhos abstratos, e na aula de matemática ela entrou em contato com o 
losango, o trapézio, o hexágono e o octógono. Também já realizou exercícios de 
sombreamento de figuras (com a ajuda dos colegas) e de pintura de desenhos. Costuma usar 
caderno com telinha de nylon sob a folha, desenhando com giz de cera ou lápis.  

Nas questões sobre desenhos em relevo, A. S. V. disse que estes são mais comuns em livros de 
matemática, nas figuras e tabelas, e que às vezes os entende, mas necessita de auxílio para 
isso, relatando também que algumas representações são muito complexas. Sobre a 
possibilidade do seu desenho comunicar alguma coisa, a adolescente acredita ser possível 
outra pessoa entender o que ela fez, porém, com o passar do tempo nem ela mesma entende 
o que havia desenhado. Ela já ouviu falar em perspectiva, mas não sabe o que significa, e as
texturas de superfícies com as quais tem contato são: textura lisa, áspera, macia, ondulada e

168 A participante deste estudo de caso será indicada pelas iniciais do seu nome: A. S. V. 
169 Nistagmo: movimento oscilatório, involuntário, rítmico e repetitivo de um ou ambos os olhos, em uma ou variadas posições 
(DOMINGUES, 2010).  
170 O período em que a coleta de dados foi realizada com A. S. V. ocorreu entre os dias 12 de novembro de 2014 a 12 de maio de 
2015. 
171 As falas de A. S. V. (A.) e da pesquisadora (P.) serão apresentadas no texto em itálico e entre aspas. 
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dura. Dentre as linhas, disse conhecer a linha reta, vertical, horizontal, diagonal e circular, e 
das figuras geométricas conhece o quadrado, triângulo, círculo, pentágono, hexágono, 
losango e octógono, principalmente a partir das aulas de matemática. Na continuidade do 
encontro, a participante fez um comentário sobre o octógono que reforça o que Lima (2001) 
diz acerca da capacidade dos cegos reconhecerem hapticamente desenhos em relevo, ou seja, 
quanto maior o treino na leitura da figura, melhor o resultado da nomeação e do seu 
reconhecimento, assim, para A. S. V.,  

A.: “É muito legal, você faz oito lados.” 

P.: “E como você faz esta figura?” 

A.: “Ah, eu tenho que imaginar.” 

P.: “E você desenha direto na folha?” 

A.: “Sim, eu vou ver bem a figura como ela é e decorar, daí eu consigo fazer.” 

8.2. Repertório gráfico de A. S. V. anterior ao 
estudo 

Conforme o protocolo da entrevista, após a sessão de perguntas, solicitou-se à participante o 
desenho de linhas e figuras geométricas, como também de um desenho livre. Entretanto, a 
partir de comentários sobre os animais do livro que seria abordado na coleta de dados e sobre 
memórias de infância, a participante se sentiu motivada a desenhar esses animais, e isso 
ocorreu durante os cinco primeiros encontros, resultando em um significativo material gráfico 
para a presente pesquisa. Alguns exemplares dos desenhos realizados antes do início do 
estudo serão apresentados logo a seguir. 

Das linhas solicitadas na entrevista, apenas a espiralada não foi desenhada, mas que ela 
exercitou mais tarde, no estudo do pictograma do macaco. Todas as linhas foram realizadas 
sem auxílio sensório-motor da pesquisadora, em alguns casos, apenas foram necessárias 
algumas pistas para que ela diferenciasse o traçado, como, por exemplo, “a linha pontiaguda 
é uma linha com pontas”. É importante ressaltar que a maioria dos desenhos de toda a coleta 
foi realizada sem esse tipo de auxílio. Por outro lado, A. S. V. necessitou de orientação verbal 
para a sequência de alguns desenhos, principalmente aqueles que ela não conhecia e para as 
composições com mais de um elemento.  

A seguir, é apresentado o repertório da adolescente sobre linhas, figuras geométricas e 
animais, realizado antes do estudo. 
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Linhas antes do estudo 

Linha horizontal (2x) Linhas horizontais 
paralelas (1x) 

Linha vertical (2x) Linhas verticais paralelas 
(1x) 

Linha oblíqua/inclinada 
(3x) 

Linha curva (2x) Linha ondulada (1x) Linhas raiadas (1x) Linha em ‘L’ (1x) Linha pontiaguda (1x) 

Quadro 13: 2º encontro. Desenho de linhas antes do estudo, solicitadas na entrevista. Sem auxílio. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Os resultados dos desenhos revelaram a boa pressão da mão direita dos dedos, exercida por 
A. S. V. no momento do traçado, e também que ela acompanhava simultaneamente com o 
dedo indicador a linha que estava sendo desenhada. 

Figura 210: 2º encontro. Desenhos das linhas verticais paralelas e da linha ondulada, com acompanhamento dos 
dedos da mão oposta ao traçado. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A imagem a seguir mostra o desenho original de linhas raiadas, que resultou em “baixo 
relevo”, e também o seu resultado em “relevo” no verso da folha.  

Figura 211: 2º encontro. Linhas raiadas e o resultado em relevo no verso da folha, realizado sobre prancha lisa de 
EVA. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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29cm
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14cm 
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Essa maneira de desenhar indicou a sua experiência com atividades gráficas e o entendimento 
da importância da pressão da mão para que o traço resultasse em relevo, possibilitando 
compreender a própria linha grafada. De acordo com o seu relato, o círculo era a figura mais 
difícil de realizar, porém A. S. V. não utilizava o ponto de referência para iniciar o traçado, e 
para fechar a forma procurava localizar o início da linha no papel. Abaixo podem ser 
observados os primeiros resultados de desenho dessa figura. 

Figura 212: 2º encontro. Desenho de círculos. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Figura 213: 2º encontro. Desenho de círculos. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A figura quadrada foi realizada quatro vezes, na sequência das arestas. Observou-se que A. S. 
V. media, geralmente com seus três dedos, o seu tamanho. A participante relatou que os
quadrados n. 1 e n. 2 pareciam com retângulos, e o de n. 4 ficou parecido com trapézio,
conforme pode ser observado a seguir. Nessa ocasião, a participante comentou sobre as
figuras geométricas em relevo nas aulas de matemática.

Quadrado 1 Quadrado 2 Quadrado 3 Quadrado 4 

Figura 214: 2º encontro. Desenho de quadrados. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Antes dos desenhos dos triângulos, comentou-se sobre os três tipos conhecidos dessa figura, 
ou seja, o equilátero, o isósceles e o escaleno. Segundo A. S. V., o tipo que ela mais desenha é 

4 cm 2.5 cm3cm 5 cm 

4cm 3cm 6.5 cm 
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o isósceles, pois seus triângulos tendem a ficar mais altos do que largos. Para desenhar o
quarto triângulo, a participante iniciou pela base e subiu com as arestas laterais, comentando
que este ficou mais parecido com um triângulo “normal”. Os exemplares desta figura podem
ser conferidas a seguir.

Figura 215: 2º encontro. Desenho de triângulos. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

As figuras ovais, abaixo, foram desenhadas sem dificuldades, inclusive, de variados tamanhos. 

Figura 216: 2º encontro. Desenho de ovais. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em relação aos desenhos livres, a “Borboleta” foi o primeiro a ser realizado, com breves 
discussões sobre simetria, pernas, corpo, cabeça e antenas desse inseto. O “Tigre” foi o 
segundo desenho livre realizado, no qual foi incluída a linha de base. 

“Borboleta” “Tigre” 

Figura 217: 2º encontro. “Borboleta” e “Tigre”. Desenhos livres realizados de memória. Sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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O desenho do tigre e a fala de A. S. V. trouxeram importantes informações quanto à memória 
motora, tamanho e clareza de desenhos em relevo, como também sobre percepção da forma 
de animais. Já no início do traçado, ela comentou: 

A.: “Pra mim, no desenho, são as orelhas que caracterizam o animal. Tipo o gato, que tem a orelha 
mais achatada. Mas não sei ainda que animal vai ser este... [Ela desenha duas pernas verticais, 
com pés] A cabeça tá aqui... agora vou fazer uma perna esticada para trás, vou ver se eu 
consigo...” [Ela toca o desenho para observar o que já foi feito]. 

P.: “E você consegue perceber bem, tatilmente, o teu desenho?” 

A.: “Sim, mas se eu for olhar no outro dia eu não lembro mais... tipo, nossa, o que é que é isso? 
Alguns desenhos até lembro, quando ele é menor e mais nítido. [Ela continua o desenho, fazendo 
a perna levantada para frente]. Nossa, até que ficou bom, gostei!” [Ela faz a orelha mais 
arredondada e diz que não ficou certa, desenha a outra mais estreita e faz um contorno por 
cima da primeira, parecendo encerrar o desenho]. 

P.: “E ele tem olho?” 

A.: “Ah, tem, senão o bicho fica sem olho. Cadê a carinha. Pronto!” 

P.: “Bom, vou dizer que animal pode ser... e ele não tem rabo?” 

A.: “Ah, esqueci, deixa eu fazer...” 

P.: “Bom, vamos ver que tipo de rabo você vai fazer para me ajudar a identificar este animal.” 

A.: “Espera que tô tendo outras ideias...” [Ela desenha traços curtos sobre o dorso do animal 
desenhado]. 

P.: “Você deve estar colocando pelo no animal...” 

A.: “Sim...” 

P.: “Olha, eu vou dizer que é um cachorro... [Ela responde que não é] ou um gato?” 

A.: “Nem eu sei o que é... [com risos] ... parece um tigre...” 

Durante esse encontro, discutiu-se sobre as características formais do coelho, do gato, do 
cachorro e do movimento das pernas de animais em representações bidimensionais. Nos 
encontros seguintes foram realizados mais 12 desenhos de animais, todos de memória e sem 
auxílio, a partir de lembranças do contato com animais reais, brinquedos e miniaturas, e não 
por aulas de desenho, tampouco por exercícios com silhuetas, conforme explicou a 
adolescente. A participante disse ter alguma noção de todos os animais propostos no livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), mas que 
não tinha ideia de como desenhar todos eles. Para a presente pesquisa, ela se propôs a 
desenhar a girafa, o gato, o cachorro, o coelho, o porco, o urso, o elefante, a vaca, o pato, o 
pássaro, o peixe e a tartaruga. O processo de desenho de cada um deles será apresentado 
resumidamente, e os desenhos em um quadro logo a seguir. 
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O primeiro animal foi a girafa172, cuja forma é conhecida por meio da miniatura tridimensional. 
Comentou sobre o comprimento do pescoço enquanto característica principal. Iniciou o 
desenho pelo dorso em direção ao pescoço. O desenho é linear e contínuo até fechar a linha 
da barriga, depois acrescenta as outras partes (rabo, pernas e olho). 

Figura 218: 3º encontro. Desenho de girafa, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

É importante dizer que a adolescente teve experiência com gatos173 na sua família, entretanto 
sentiu dificuldades no desenho de memória, dizendo: “Pra desenhar olhando [alguma figura] 
é mais fácil, mas assim [de memória] é difícil!”. As garras/unhas são características desse animal 
que chamam a sua atenção. Relatou não ter gostado do desenho realizado. 

Figura 219: 3º encontro. Desenho de gato, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O cachorro174 foi desenhado com mais segurança, pois ela tem convívio com esse animal. 
Comparou as orelhas desenhadas com orelhas de coelho e disse que a cabeça ficou muito 
grande, não parecendo um cachorro. 

172 Sequência da girafa: linha do dorso e linha do pescoço 1, cabeça, orelhas, linha do pescoço 2 e linha da barriga, rabo, perna 
(traseira), linha de base e olho. 
173 Sequência do gato: linha do dorso, cabeça, orelhas, rabo, pernas, olho e pelo. 
174 Sequência do cachorro: linha do dorso, cabeça, orelhas, linha da barriga, rabo, pernas e patas com as garras, olho. 

12cm 

6.5cm 
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Figura 220: 3º encontro. Desenho de cachorro, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Esta participante teve coelhos175 em casa, com os quais brincava, e demonstrou conhecer as 
suas características formais, como orelhas compridas, boca pequena, pelo macio, pernas 
traseiras mais longas, buscando retratar isso no desenho. 

Figura 221: 3º encontro. Desenho de coelho, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O porco176 também é um animal familiar para A. S. V., pois disse conviver com eles desde 
criança, desde quando visitava a avó no sítio. Para ela, as características que mais se destacam 
no porco são o focinho, as patas com um tipo de casco com três dedos, o rabo enrolado e os 
cílios longos. 

175 Sequência do coelho: linha do dorso, cabeça, orelhas, olho, linha da barriga, pernas e pelo. 
176 Sequência do porco: linha das costas, cabeça com focinho, olho, linha da barriga, rabo, pernas. 

6.5cm 

7cm 
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Figura 222: 3º encontro. Desenho de porco, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O desenho do elefante 177  foi realizado a partir de experiência tátil com miniatura 
tridimensional. Após o desenho linear, foi inserido pelos no rabo e no dorso, além dos 
“marfins” ao lado da tromba, como ela mesma designou. 

Figura 223: 4º encontro. Desenho de elefante, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A tartaruga178 foi um animal que ela teve contato ao natural e por miniatura, e foi desenhada 
de acordo com a circularidade do seu corpo, sendo que o casco, representado à parte, 
apresenta a sua rugosidade característica. Segundo A. S. V., o casco “É assim, meio 
quebradinho...”. 

Figura 224: 4º encontro. Desenho de tartaruga, observada de baixo, e casco de tartaruga, observado de cima. 
Desenhos de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

177 Sequência do elefante: linha do dorso, cabeça com tromba, orelha, olho, linha da barriga, rabo, pelos, pernas, marfins e linha 
de base. 
178 Sequência da tartaruga: cabeça, início do corpo, perna com pata 1, corpo, perna com pata 2, corpo, perna com pata 3, corpo, 
perna com pata 4, final do traço do corpo, linha circular em volta do corpo (casco). 
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11cm 

9.5cm 

5.5cm 
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O desenho do peixe179 foi declarado o mais fácil de fazer pois disse conhecer bem este animal, 
a não ser as nadadeiras e as guelras, pois estas ficam na lateral do corpo. Por sugestão da 
pesquisadora, ela inseriu linhas curvas na lateral do desenho e fez escamas sobre a linha do 
dorso, da mesma maneira que fez os pelos nos mamíferos. 

Figura 225: 4º encontro. Desenho de peixe, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Durante o desenho da vaca180, A. S. V. comentou sobre o constante contato com esse animal 
no sítio da avó, e que gostava muito de tocar sua cabeça. Também tem noção do seu tamanho 
real.  

Figura 226: 4º encontro. Desenho de vaca, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O urso181 foi construído na mesma sequência que a maioria dos outros animais, com ênfase 
nas orelhas pequenas e com a perna da frente levantada, como a participante disse gostar de 
representá-lo. 

179 Sequência do peixe: linha do dorso, cabeça com boca e olho, linha da barriga, rabo, escamas, guelra e barbatanas. 
180 Sequência da vaca: linha do dorso, cabeça e focinho, orelhas, chifres, linha da barriga, rabo e pernas. 
181 Sequência do urso: linha do dorso, cabeça, orelhas, linha da barriga, rabo, pernas e olho. 

4.5cm 

8cm 
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Figura 227: 5º encontro. Desenho de urso, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O pato182 fez parte da sua infância, o que foi revelado nesta fala: “Já tive um pato, mas não me 
lembro como fazer a cabeça. Não tem problema, eu me viro... por onde será que eu começo?”. Essa 
ave foi desenhada com dúvidas quanto à sua forma, entretanto, ela desenhou uma 
importante característica do pato: a membrana entre os dedos. 

Figura 228: 5º encontro. Desenho de pato, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Conforme A. S. V., desde pequena ela teve contato com pássaros 183 , os quais ajudava a 
alimentar. Disse ser difícil desenhar essa ave, pois tem uma “forma estranha”. Na 
representação de memória deu ênfase ao bico aberto e aos dedos com garras. 

Figura 229: 7º encontro. Desenho de pássaro, de memória e em linha contínua. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

182 Sequência do pato: linha do dorso, cabeça, olho, linha da barriga, rabo, patas. 
183 Sequência do pássaro: linha do dorso, cabeça, olho, linhada barriga, pernas com dedos e garras, rabo e asa. 

7.5cm 

5cm 

8cm 
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Os resultados gráficos de todos os animais podem ser visualizados a seguir, na ordem em que 
foram realizados. 

Borboleta. 2º encontro Tigre. 2º encontro Girafa. 3º encontro 

Gato. 3º encontro Cachorro. 3º encontro Coelho. 3º encontro 

Porco. 3º encontro Elefante. 4º encontro Peixe. 4º encontro 

Vaca. 4º encontro Tartaruga. 4º encontro Casco de tartaruga. 4º encontro 

Urso. 5º encontro Pato. 5º encontro Pássaro. 7º encontro 

Quadro 14: Desenhos de animais realizados de memória, antes do início do estudo. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Vale notar que A. S. V. representou os animais de perfil, com corpos semelhantes (com exceção 
da borboleta e da tartaruga), sendo que nove deles tem pernas e pés que também se 
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assemelham entre si, entretanto, as cabeças se configuram de acordo com as características 
de cada um deles, com destaque para os vários tipos de orelhas, focinhos e bocas. Para Duarte, 

Esses mecanismos cognitivos de classificação a partir de semelhanças e 
diferenças formais, altamente utilizados na infância, permanecem ativos 
ao longo da vida, pois as classificações ou categorizações são recursos 
mentais de facilitação e organização dos processos de conceituação e 
pensamento (DUARTE, 2011, p. 47). 

Ao observar o processo de realização desses desenhos, verificou-se que ela usou a mesma 
sequência para todos eles, com uma linha contínua, iniciando todos os desenhos da esquerda 
para a direita, pelo dorso, seguido pela linha da cabeça (inserindo orelhas e olho), depois com 
a linha da barriga até fechar o corpo. Após essa primeira parte realizada, ela acrescentava o 
rabo, seguido da perna traseira, depois a penúltima, seguida da segunda, até chegar à 
primeira perna, que sofria uma inclinação. Os pelos eram sempre inseridos por último no 
desenho. O ato de desenhar de A. S. V. pareceu ocorrer de maneira semelhante ao ato de 
percorrer com os dedos o objeto tridimensional, ou seja, sequencialmente, conforme indicam 
Lima (2001, 2004), Duarte (2003, 2011) e Correa Silva (2011). 

Enquanto a visão permite uma observação mais ampla, global do ambiente ou objeto 
examinado, o tato o faz parte a parte, sequencialmente, de forma mais paulatina que a visão, 
necessitando do sujeito que integre na memória as informações que o dedo ou dedos 
capturam. Merecem atenção as “garras” do gato, cachorro, coelho e pássaro, bem como os 
rabos característicos do gato, porco, pássaro e peixe. Alguns deles receberam um tratamento 
gráfico diferenciado, como pelos (tigre, gato, cachorro, coelho, urso e elefante), escamas 
(peixe), casco de tartaruga e penas no rabo (pato e pássaro). Pode-se dizer que essas texturas 
gráficas (pelos, escamas, penas e casco) se assemelham àquelas usadas pelas crianças 
videntes184.  Sugere-se que a experiência tátil com a superfície do corpo desses animais, bem 
como a noção de como decodificar para o plano bidimensional a linha de contorno percebida, 
são fatores que podem ter colaborado para estes resultados. Para melhor visualização, foram 
recortadas as texturas aplicadas nos animais, e a seguir é possível perceber as diferenças de 
linhas e direção de cada uma delas.  

Pelos do rabo de gato Escamas de peixe Ramificações do rabo de 
peixe Casco de tartaruga Penas do rabo de 

pássaro 

Figura 230: 3º e 4º encontros. Detalhes de texturas gráficas realizadas de memória. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Conforme verificado durante os exercícios, a linha de contorno usada para o desenho dos 
animais pareceu ser compreendida por A. S. V. como equivalente à linha de contorno do 

184 De acordo com coleta de dados realizada para esta investigação.  
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objeto, de acordo com Kennedy (1993). A linha de base foi representada nos desenhos de 
tigre, girafa e elefante. Para Duarte e Piekas (2013), quando a criança vidente acrescenta a 
linha de base, ela está propondo uma organização dos objetos em um mesmo lugar, sob um 
ponto de vista único. Para as autoras, no contexto da deficiência visual, 

As crianças invisuais podem exercitar a compreensão de “linha de base” 
ao pularem e pisarem forte no chão. Elas perceberão, deste modo, a 
necessária presença de uma “linha” que suporta o seu corpo e demarca a 
diferença entre o apoio do piso e a sua ausência (DUARTE; PIEKAS, 
2013, p. 89). 

O processo de construção e o resultado dos desenhos de animais de A. S. V. parecem 
evidenciar a presença de um “modelo interno”, conforme proposto por Georges-Henri 
Luquet185. Este pesquisador observara que muitos desenhos eram repetidos inúmeras vezes 
pelas crianças videntes, e realizados com o mesmo tipo de traço, o que acabava gerando uma 
memória especializada, um modelo interno para os desenhos mais praticados, sendo que essa 
repetição poderia refletir, mais tarde, em um automatismo gráfico (LUQUET, 1969). Isso indica 
a importância de exercícios de repetição do traçado para auxiliar na formação da memória 
motora, a fim de que se alcance maior domínio do gesto, necessitando assim de pouco esforço 
mental (DARRAS, 1998; ROCHA; SHOLL-FRANCO, 2006; DUARTE, 2007b). 

Outro aspecto relevante foi observado em relação à atenção de A. S. V. sobre as características 
formais de cada animal (orelhas, focinhos, rabos, patas) e aos detalhes (pelos, escamas e 
unhas). É importante notar que esses detalhamentos aplicados aos desenhos tiveram a 
intenção, segundo ela, de que o animal se parecesse o mais próximo possível da realidade. Se 
tratando dos desenhos de crianças videntes, essa busca em representar os objetos mais 
próximos do real indica o início da fase do desenho do adolescente, isto é, onde são mais 
evidenciadas características de texturas de objetos, figuras humanas em movimento e outros 
aspectos representados próximos à realidade (LUQUET, 1969). No caso de A. S. V., em que fase 
será que ela estaria no desenvolvimento do seu processo gráfico? 

Vale destacar, ainda, que esses desenhos de animais, realizados de memória, revelam a 
importância de estimular a criança a experimentar os objetos que fazem parte do seu entorno, 
afim de que ela aprenda suas características perceptíveis, como tamanho, peso, temperatura, 
textura e forma, e assim possa construir imagens mentais que correspondam à realidade 
(AUFAUFRE, 1987; BARDISA, 1992). 

Os materiais 186  utilizados neste estudo de caso foram: miniaturas tridimensionais, moldes 
vazados em MDF, papel sulfite A4 e A3, lápis 2B, pictogramas em linha de relevo, livro com 
desenhos em relevo. É importante dizer que, no decorrer dos encontros, a participante 
experimentou quatro tipos de pranchas sob o papel de desenho (telinha de nylon, EVA liso, 

185 A teoria de Georges-Henri Luquet sobre o desenho da criança vidente foi amplamente estudada por Maria Lúcia Batezat Duarte, 
pesquisadora que aprofundou os seus estudos sobre a produção gráfica de crianças e adolescentes videntes e cegos. Desde a 
sua tese de doutoramento, em 1995, intitulada O desenho do pré-adolescente: características e tipificação. Dos aspectos gráficos 
à significação nos desenhos de narrativa, até as recentes publicações dos livros Desenho Infantil e seu ensino a crianças cegas. 
Razões e Método, em 2011, e Vocabulário pictográfico para educação inclusiva - animais, em 2013, muitas reflexões foram 
elaboradas, discutidas e documentadas. 
186 Os materiais (composição e dimensões) podem ser conferidos no Apêndice n. 10. 
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EVA rugoso e papel camurça), tendo optado pelo EVA rugoso. Não foram utilizadas 
planificações dos animais. Os resultados187 alcançados por A. S. V. serão apresentados a seguir, 
com enfoque nos elementos da linguagem visual abordados: ponto, linha, forma, textura 
gráfica, escala, direção e movimento. 

8.3. Elementos da linguagem visual 
estudados com A. S. V. 

O ponto 

O ponto foi um elemento pouco utilizado por A. S. V., observado apenas em duas situações, 
sendo uma delas como referência para o desenho de círculos concêntricos e a outra para 
situar o centro do círculo da cabeça, facilitando o desenho do nariz e do restante dos 
elementos, como olhos, focinho, boca e bigodes, como pode ser observado a seguir; 

Figura 231: 9º encontro. Marcação do ponto de referência nos círculos concêntricos e no centro do círculo para 
desenho dos componentes da cabeça do leão. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Vale lembrar que o desenho do círculo de todas as outras cabeças de animais estudados era 
realizado antes dos componentes internos. O uso do ponto enquanto representante de olhos 
e nariz, conforme proposta dos pictogramas, foi substituído por um pequeno círculo mínimo, 
conforme a prática de desenho de A. S. V., anterior a este estudo. 

A linha 

Em função de a participante saber desenhar a maioria das linhas solicitadas, estas não foram 
exercitadas isoladamente, mas utilizadas diretamente nos desenhos dos pictogramas e nas 
composições livres. Por outro lado, foi dada ênfase ao exercício da linha curva para ser usada 
como representante da asa do pássaro e, posteriormente, como textura gráfica de escama do 

187 Os dados quantitativos podem ser visualizados no Apêndice n. 26. 
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peixe, por esta ser de pequena dimensão. A seguir, os exercícios realizados com molde e logo 
depois à mão livre. 

Figura 232: 7º encontro. Exercício de linhas curvas para desenho da asa do pássaro e escamas do peixe. Acima 
com molde, abaixo sem molde. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A forma 

8.3.3.1. Estudo de figuras geométricas 

O círculo foi o mais exercitado dentre as figuras básicas e utilizado principalmente como 
componente dos pictogramas188 e das composições livres189. Entretanto, antes do estudo dos 
pictogramas, foram realizados exercícios utilizando-se molde vazado e também desenhos à 
mão livre, conforme exemplares das figuras a seguir, a fim de se alcançar melhores resultados, 
já que se trabalhou a coordenação motora mais apurada para se chegar em um tipo de 
traçado mais aproximado da figura circular, conforme pretendia A. S. V.  Seguem amostras dos 
exercícios.      

Figura 233: 8º e 9º encontros. Exercício em molde vazado de MDF, sem auxílio, e exemplar de círculo realizado 
com molde vazado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em seguida aos exercícios no molde, foram realizados desenhos de círculos à mão livre, como 
podem ser observados abaixo. 

188 Cabeça, focinho, nariz, olhos, patas, textura gráfica. 
189 Sol, frutas nas árvores, pedras.   

0.5cm 
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Figura 234: 9º encontro. Exercício de círculos sem molde. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O exercício de círculos concêntricos foi estimulante para A. S. V. por resultar em uma forma 
“bem diferenciada”. 

Figura 235: 9º encontro. Exercício de círculos concêntricos. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo da figura oval iniciou-se com o desenho no molde vazado, a fim de se trabalhar a 
sua diferença de tamanho, compreendendo ovais de 3, 5 e 7cm, que seriam úteis, por 
exemplo, para o desenho do peixe, do pássaro e da girafa. A participante também exercitou a 
oval no desenho dos outros animais estudados. O triângulo não foi exercitado isoladamente, 
mas aplicado diretamente no desenho do rabo de quatro peixes. 

8.3.3.2. Estudo de pictogramas 

8.3.3.2.1. A girafa 

Antes da realização do desenho de girafa, a adolescente examinou a miniatura tridimensional, 
nas posições em pé e deitada sobre o papel, tocando o objeto com as duas mãos e também 
deslizando com as pontas dos dedos pelo seu contorno. Relatou que é de acordo com a 
posição deitada que ela se baseia para realizar o desenho, observando a sua forma. Comentou 
sobre o movimento das pernas da girafa e da facilidade em desenhá-las. Observou 
atentamente cada detalhe, principalmente o contorno das orelhas e a posição dos chifres. 

3cm 5cm 3cm

14cm 
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Figura 236: 5º encontro. Exame tátil de miniatura tridimensional de girafa. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O resultado abaixo mostra o desenho de girafa logo após o exame tátil da miniatura. Nessa 
representação, as diferenças mais relevantes foram: maior movimento das pernas, chifres 
inseridos acima da cabeça e rabo mais longo. Essas características foram repetidas nos 
desenhos posteriores de girafa.  

Figura 237: 5º encontro. Desenho após exame do objeto. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo seguinte foi baseado no pictograma de girafa em relevo, no qual a cabeça do animal 
é representada de frente. Ao tocar os olhos, o nariz e a boca no pictograma, comentou: “É bem 
assim que eu imaginei!”. A participante não achou difícil desenhar a cabeça nessa posição, 
sugerindo, ainda, que as orelhas poderiam ser mais acima, conforme a miniatura, e optou por 
fazê-las de acordo com o objeto examinado. Mesmo que o pictograma tenha sido observado 
em partes (cabeça = círculo; corpo = oval), ela realizou o desenho à sua maneira habitual, 
deslizando o lápis para fazer a linha em sequência. Após o término do corpo e da cabeça, ela 
inseriu a “linha do queixo”, por achar necessário. As pernas resultaram mais “finas” que nos 
desenhos anteriores, mas continuaram com linhas duplas. Na ocasião, discutiu-se sobre as 
manchas da girafa, as quais ela verificou em outro pictograma em relevo, desenhando-as sem 
dificuldades. 

Rabo mais 
longo 

14cm 

Chifres 

Pernas em 
movimento 
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Figura 238: 5º encontro. Leitura tátil do pictograma em relevo e desenho n. 3 de girafa, a partir da leitura tátil do 
pictograma. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

8.3.3.2.2. O pássaro 

Os resultados gráficos do estudo do pássaro de A. S. V. serão apresentados na ordem em que 
foram realizados. Antes de iniciar os exercícios, solicitou-se à participante que realizasse um 
desenho de pássaro a partir da sua memória de infância.  

Figura 239: 7º encontro. Desenho de pássaro n. 1, a partir da memória de infância. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Uma das etapas do estudo consistia em examinar o objeto tridimensional, para então praticar 
o desenho. Nessa ocasião, foram identificadas as partes principais do animal, as quais farão
parte da representação bidimensional no decorrer do estudo.
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Figura 240: 7º encontro. Exame tátil do objeto tridimensional e desenho resultante (pássaro n. 3). Sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após o primeiro exercício, a participante analisou o pictograma de pássaro em relevo para, 
em seguida, desenhá-lo. Ele foi realizado com um traço contínuo, como observado nos 
desenhos de memória. Vale observar que essa nova representação está mais organizada 
formalmente que a anterior, com destaque para a linha curva da asa, a qual A. S. V. 
compreendeu como uma convenção de desenho e a traçou sem dificuldades. 

Figura 241: 7º encontro. Leitura tátil do pictograma em linha de relevo tátil e desenho resultante (pássaro n. 4). Sem 
auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na tentativa seguinte, a sugestão foi elaborar o desenho em partes, com os elementos 
gráficos: oval, círculo, linhas pontiaguda, curva e verticais paralelas.  

Figura 242: 7º encontro. Desenho de pássaro a partir da sequência sugerida no método (pássaro n. 5). Sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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As imagens a seguir resumem a evolução do desenho de pássaro até se chegar em um 
resultado aproximado de um pictograma. Nos dois últimos pássaros, pode-se observar um 
tipo de desenho mais esquemático e comunicacional. 

Desenho de memória Desenho após miniatura Desenho a partir do pictograma, 
em linha contínua 

Desenho a partir do pictograma, 
em partes 

Figura 243: Evolução do desenho, de pássaro para pictograma. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Outros desenhos de pássaros foram realizados no 13º encontro, com o intuito de se estudar o 
movimento da figura, e poderão ser conferidos mais adiante. 

8.3.3.2.3. O macaco 

O estudo do macaco iniciou com o exame do objeto tridimensional, com ênfase para a cabeça, 
braços e rabo, e também sobre o seu comportamento na árvore. A participante teve pouco 
contato com miniaturas desse animal na infância, portanto, o desenho foi realizado com certa 
insegurança quanto à sua forma. Durante a análise das partes do macaco tridimensional, ela 
foi questionada sobre como desenharia a cabeça do macaco de frente: “Eu desenharia 
redonda, mas a boca eu não sei como... eu faria um círculo [tocando a cabeça com as duas 
mãos], depois as orelhas... o nariz eu não sei, é meio parecido com um olho... a boca talvez como 
uma oval, não muito circular”. O desenho seguinte apresenta a primeira tentativa após o 
contato com o objeto.  

Figura 244: 8º encontro. Exame tátil do macaco tridimensional e desenho. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora.  

13.5m 
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O estudo da cabeça foi realizado anteriormente ao estudo do pictograma. A fim de melhorar 
a sua circularidade, foram realizados exercícios com moldes de círculos. 

Figura 245: 8º encontro. Leitura tátil da cabeça do macaco em linha de relevo. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Após a leitura tátil do pictograma em relevo, foram acrescentados o focinho e o rabo 
espiralado, ambos com auxílio da pesquisadora para localização e tipo de traçado. A 
participante optou por desenhar os braços ao lado do corpo. 

Figura 246: 8º encontro. Estudo do pictograma de macaco. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo do “macaco balançando no galho” foi realizado no decorrer dos encontros e será 
apresentado mais adiante. 

13m 
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8.3.3.2.4. O gato 

Este estudo foi realizado a partir da leitura tátil do pictograma. Em função do exercício de 
desenho de cabeça de gato anteriormente estudado, a adolescente afirmou: “Beleza, vai ser 
fácil pra mim”. 

Figura 247: 10º encontro. Exame tátil do pictograma de gato. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os desenhos seguintes apresentam os dois resultados gráficos de gato, nos quais ela 
demonstrou ter bastante noção da simetria da cabeça, pois localizou tatilmente e com 
facilidade o lado esquerdo e o direito, a fim de inserir os olhos, as orelhas e os bigodes. 

Em relação ao traçado duplo das pernas e do rabo, ela comentou: “Eu gosto de fazer uma linha 
com espessura. Eu acho que fica bem interessante para o desenho”. Foram também 
acrescentadas patas com garras e textura gráfica de pelos.  

Figura 248: 10º encontro. Desenhos de gato n. 1 e n. 2. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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8.3.3.2.5. O peixe 

Durante o estudo do peixe, a participante contou um pouco sobre a sua experiência com esse 
animal: “Eu pescava bastante... lambari, bagre, tilápia... eu já peguei vários peixes na verdade, 
então sei como eles são... eles se batem”. No exame tátil das duas miniaturas de peixe (de 
silicone e de madeira), ela soube identificar todas as suas partes, como cabeça, olhos, boca, 
guelras, barbatanas e rabo. Vale dizer que A. S. V. preferiu tocar a miniatura de madeira, em 
função do tamanho e melhor definição dos detalhes da forma. 

Figura 249: 15º encontro. Exame tátil de miniaturas de peixe de silicone e de madeira. Sem auxílio. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

A participante já havia desenhado um peixe de memória, portanto, a identificação das suas 
partes no pictograma foi tarefa fácil. Ela comentou que o pictograma de peixe lembrava o 
pictograma do pássaro voando, pois ambos se configuram da mesma maneira. 
Provavelmente essa proximidade formal facilitou o acesso à memória semântica, 
proporcionando-lhe economia mental.  

Figura 250: Formas iguais para o corpo, asas, barbatana e rabo nos pictogramas de peixe e de pássaro voando. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Nas figuras a seguir estão as duas primeiras tentativas de desenho do peixe. No intervalo entre 
as duas foi feita a releitura do pictograma em relevo, o que auxiliou o resultado gráfico 
posterior. A textura foi exercitada a partir do primeiro desenho completo de peixe, e outros 
foram desenhados em estudos posteriores. 

Corpo 

Asas = Barbatanas 

Rabo 
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1ª tentativa 2ª tentativa 

Figura 251: 15º encontro. 1ª e 2ª tentativas de desenho de peixe. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora 

No decorrer do encontro, A. S. V. ficou motivada para desenhar a barbatana lateral do peixe, 
pois esta não constava no pictograma. Para isso, foi feito um desenho improvisado para 
informar como ela é representada. Ao tocar a barbatana no desenho, ela exclamou: “Mas fica 
dentro do peixe?”. 

Figura 252: 15º encontro. Leitura tátil da barbatana de peixe. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Compreendeu-se, nesse caso, que A. S. V. entendia a linha de contorno como uma linha que 
enclausura a forma do objeto (DUARTE, 2004a), e aquilo que está na superfície do objeto (por 
exemplo, escamas, barbatanas, rabo, etc.) é desenhado em volta da forma, por fora, sendo 
reservado o seu interior para desenhar o que o objeto contém, ou seja, aquilo que está no seu 
interior. É válido lembrar que, nos desenhos de memória de A. S. V., os pelos dos mamíferos e 
as escamas do peixe foram desenhados sobre a linha do dorso, indicando que estão sobre a 
pele e, portanto, no desenho, sobre a linha de contorno, conforme percebido tatilmente no 
animal real ou em miniaturas e pelúcias. As texturas gráficas podem ser visualizadas a seguir. 
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Texturas gráficas aplicadas a partir da observação do objeto tridimensional 

Figura 253: 3º encontro: desenho de gato com textura gráfica de pelos na linha do dorso; 4º encontro: desenho de 
peixe com textura gráfica de escamas na linha do dorso. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Dessa forma, para auxiliá-la no raciocínio sobre o desenho da barbatana ao lado do corpo do 
peixe, usou-se a miniatura de peixe de madeira, na qual é observada a textura em relevo sobre 
a pele, ao lado do corpo. Discutiu-se que no desenho representa-se da mesma maneira aquilo 
que está no interior como aquilo que está na superfície do objeto, e que isso depende do 
objetivo do desenho. No caso do pictograma de peixe, tanto como dos outros pictogramas, 
era a superfície da pele e o que ela contém (escamas e barbatanas) que estavam sendo 
representadas no desenho. 

Figura 254: 15º encontro. Exame tátil das escamas na lateral do peixe. Vista lateral de pictograma de peixe, com 
escamas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Comentou-se então sobre a vista lateral do peixe, que ela comparou com o seu próprio corpo, 
e que era nesse tipo de vista que o pictograma estava representado. Após essas 
considerações, a adolescente realizou o desenho do peixe com as barbatanas lateral, superior 
e inferior e o rabo, incluindo as suas texturas gráficas, parecendo ter compreendido a 
proposta, como pode ser conferido a seguir. 
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Figura 255: 15º encontro. Desenho de peixe. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

8.3.3.2.6. Estudo de cabeças de pictogramas de macaco, gato, coelho, 
porco, leão e vaca 

O estudo da cabeça dos animais foi motivado pela própria participante, pois ela já havia 
declarado gostar muito de tocar esses animais e saber como são os seus focinhos, narizes e 
orelhas. Essa apreciação foi observada desde os primeiros encontros, nos desenhos de 
memória, nos quais já foram evidenciadas as características de cada um deles. 

Os tipos de orelhas e suas posições na cabeça circular foram desenhados sem dificuldade, 
sendo que os detalhes gráficos, como focinhos (do gato, macaco, porco e vaca), bigodes (do 
gato, coelho e leão), orelha do macaco e juba do leão alcançaram melhores resultados na 2ª 
tentativa. Como exemplo disso, pode-se citar as linhas desenhadas separadamente dos 
bigodes do gato n. 1, que, depois da explicação da pesquisadora, ganharam um traço 
contínuo, sendo desenhadas dessa maneira no gato n. 2, no coelho e no leão, conforme 
visualizado a seguir. Foi discutida a questão da importância de “inserir ou não inserir” as linhas 
curvas do focinho do gato e do leão, bem como orelhas no leão, as quais A. S. V. optou por 
incluir nos desenhos.  

Gato n. 1. Linhas separadas Gato n. 2, leão e coelho. Linhas inteiras 

Figura 256: 9º encontro. Estudo dos bigodes de gato, leão e coelho. Com auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A participante contou com o auxílio da pesquisadora para a leitura tátil e desenho de alguns 
desses detalhes gráficos, como pode ser observado a seguir, com o pictograma da cabeça de 
leão. 
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Figura 257: 9º encontro. Leitura tátil do pictograma, com auxílio, e desenho da cabeça do leão. Sem auxílio. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

No quadro a seguir estão os resultados do estudo da cabeça de seis animais. 

Cabeça de pictograma de macaco em linha 
de relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de macaco n.1. Sem auxílio. Cabeça de macaco n.2. Com auxílio 
para situar o focinho. 

Cabeça de pictograma de gato em linha de 
relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de gato n.1. Sem auxílio Cabeça de gato n.2. Com auxílio 
para o bigode 

Cabeça de pictograma de coelho em linha 
de relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de coelho n.1. Sem auxílio Cabeça de coelho n.2. Sem auxílio 

Cabeça de pictograma de porco em linha de 
relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de porco n.1. Sem auxílio Cabeça de porco n. 2. Sem auxílio 
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7.5cm 

9cm 

9cm 

10cm 
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13.5cm 

Cabeça de pictograma de leão em linha de 
relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de leão n.1. Com auxílio 
para a juba 

Cabeça de leão n.2. Sem auxílio 

Cabeça de pictograma de vaca em linha de 
relevo. Diâmetro: 5cm 

Cabeça de vaca n.1. Sem auxílio 

Quadro 15: 8º, 9º e 13º encontros. Cabeças de animais a partir dos pictogramas e seus resultados gráficos. Com e 
sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

8.3.3.2.7. Outras formas estudadas 

As “carinhas” (ou smiles) foram estudadas no 4º encontro, a partir do interesse de A. S. V. pelas 
mensagens recebidas no celular, nas quais essas pequenas imagens são inseridas pelos 
amigos, como apresentado abaixo. Esse estudo também contribuiu no sentido de auxiliar na 
posição dos olhos e boca dentro do círculo da cabeça, pois isso seria utilizado posteriormente 
para o desenho dos pictogramas de animais. Após a leitura tátil, foi trabalhado o desenho com 
análise das expressões, principalmente a linha da sobrancelha. Acredita-se que conhecer 
códigos de representação gráfica, socialmente utilizados, possa contribuir nos aspectos 
afetivo e sociocomunicacional de A. S. V. 

Figura 258: 4º encontro. Desenhos livres a partir de ícones usados para ilustrar mensagens de telefone celular. Com 
auxílio da pesquisadora para leitura tátil dos modelos em relevo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No 2º encontro, A. S. V. relatou não conseguir desenhar uma árvore e também da tentativa 
dos colegas de lhe ensinarem. Ela comentou que sabia esboçar apenas uma linha para o 
tronco, entretanto, no 6º encontro, após o exame tátil da miniatura, realizou um desenho 
bastante aproximado da forma desse vegetal. Isso demonstra a importância do contato com 
miniaturas de objetos que, na sua forma e tamanho reais, não poderiam ser tocados como um 
todo. 
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Figura 259: 6º encontro. Exame tátil da miniatura de árvore tridimensional e desenho de árvore após o exame tátil. 
Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após a leitura do pictograma de árvore, o qual A. S. V. achou “bem simples”, foi realizado o 
desenho, sem dificuldades.  

Figura 260: 6º encontro. Pictograma de árvore e desenho de árvore após leitura tátil do pictograma. Sem auxílio. 
Fonte: Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O ninho com passarinho saindo do ovo foi um desenho realizado com bastante entusiasmo 
por A. S. V., em função das alternativas que poderiam ser representadas dentro do ninho, 
como, por exemplo, “desenhar filhotinhos, a mamãe passarinho alimentando-os ou chocando 
os ovinhos”. Durante os traçados desse desenho livre, discutiu-se sobre esse tipo de atividade: 

P.: “Você acha importante saber desenhar?” 

A.: “Sim! Quando você desenha você percebe outras possibilidades... uma criatividade diferente, 
descobrir novos jeitos, outros pontos que poderiam fazer parte do desenho.” 
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Figura 261: 7º encontro. Ninho natural com miniatura de pássaro e desenho do ninho com pássaro e ovo, a partir do 
exame tátil dos objetos tridimensionais. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A participante demonstrava-se estimulada em realizar composições livres e comentava que 
gostaria de complementá-las com outras formas, dentre elas, a nuvem, a lua, o sol, a estrela, 
e para isso foram usadas referências de desenhos em relevo, que podem ser conferidos 
abaixo. 

Figura 262: Pictogramas em linha de relevo para leitura tátil. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A seguir, alguns resultados dos desenhos realizados por A. S. V. 

Figura 263: 10º e 12º encontros. Resultados gráficos de estrela, lua, sol, flor e nuvem. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

As composições gráficas da participante, nas quais ela inclui as formas estudadas, poderão ser 
observadas mais adiante. 

Textura gráfica de palha e 
capim 
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A textura gráfica 

O início do estudo de texturas gráficas foi com o livro adaptado em linha de relevo La Cité de 
Carcassone (SUAUT, CORVEST, 2009), confeccionado para pessoas com deficiência visual. O 
livro contém variados tipos de padrões gráficos, comumente utilizados em mapas táteis, a 
exemplo da água, pedras, parede, telhado, além de linhas tracejadas, pontilhadas, paralelas 
horizontais e verticais, entre outras. Foi uma oportunidade de apresentar algumas 
convenções de representação no plano bidimensional, como, por exemplo, a linha ondulada, 
usada para representar a água, visualizada abaixo. 

Figura 264: 3º encontro. Leitura tátil de texturas gráficas em relevo do livro La Cité de Carcassone (SUAUT, 
CORVEST, 2009). Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

As manchas da girafa foram os primeiros exercícios realizados sobre esse elemento da 
linguagem visual, paralelamente ao estudo da forma. 

Figura 265: 5º encontro. Estudo da textura gráfica de manchas da girafa. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A participante desenhou a textura gráfica do gato com muita fluidez e naturalidade, conforme 
a representação bidimensional do pictograma, observando-se que os “tracinhos” estão sobre 
o corpo do animal, em uma vista lateral, e não dentro do seu corpo190.

190 Esse assunto foi revisado no 15º encontro, no estudo da barbatana lateral do peixe. 
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Figura 266: 10º encontro. Estudo da textura gráfica de pelo de gato. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo da textura gráfica de escamas de peixe foi realizado com o estudo da forma. Após o 
reconhecimento dos “desenhinhos” na miniatura, conforme denominado pela participante, e 
percepção tátil da textura em relevo, ela praticou o desenho observando a repetição, a ordem 
e a distância entre as pequenas linhas curvas. Vale dizer que foi também aplicada a textura 
gráfica de linhas paralelas nas barbatanas e no rabo, de acordo com a miniatura examinada. 

Figura 267: 15º encontro. Exame tátil de textura na miniatura; leitura tátil de textura de escamas em linha de relevo; 
desenho de escamas de peixe. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A seguir, podem ser observados os resultados do estudo de textura gráfica de peixe. 

Figura 268: 15º encontro. Pictograma de peixe com escamas e Desenho de peixe. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora.  
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O processo e os resultados de A. S. V. no estudo de texturas gráficas visuais demonstraram 
que ela compreendeu o uso desses códigos na representação de texturas gráficas tátil-visuais, 
no plano bidimensional. 

A escala e o tamanho 

O estudo de escala e tamanho entre objetos iniciou-se com o desenho de árvores, momento 
em que foi exercitada a relação de tamanho entre elas. A. S. V. iniciou a composição com o 
desenho da linha de base e a 1ª árvore, da esquerda para a direita, contando com o auxílio da 
pesquisadora para situar as árvores no espaço disponível do papel. A adolescente utilizou os 
dedos para calcular as alturas e larguras dos troncos, sem apresentar dificuldades. A árvore 
fez parte de outras composições que poderão ser vistas no decorrer deste texto. 

Figura 269: 6º encontro. Estudo de escala entre árvores. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Antes da realização da composição a seguir, foram discutidas as relações de tamanhos entre 
os componentes da cena, a sequência do desenho191, o espaço maior disponível da folha192, 
bem como foram revisados os pictogramas em relevo já estudados. Em função dos vários 
elementos da imagem, foi necessária a orientação da pesquisadora para ajudar na melhor 
localização desses componentes, de acordo como A. S. V. gostaria de desenhar. Como a 
participante já havia exercitado o desenho da girafa comendo folha da árvore (6º encontro) e 
do macaco balançando no galho (8º encontro), foi possível aumentar a complexidade do 
exercício. Vale destacar o pássaro na árvore e o sol atrás da nuvem, que a adolescente desejou 
aprender, segundo ela, essa é uma das maneiras que seus colegas desenham na escola.  

191 Sequência de desenho: linha direita do tronco, copa, linha esquerda do tronco, galho, macaco, (cabeça, corpo, braços, pernas 
e rabo), girafa (corpo, pescoço, cabeça, orelhas, antenas, olhos e rabo), grama, pernas da girafa, manchas da girafa, pássaro 
(corpo e asa, rabo, cabeça, bico e olho, pescoço), nuvem e sol.  
192 Composição realizada em papel formato A3. 
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Figura 270: 12º encontro. Estudo de escala e tamanho na composição a partir dos pictogramas estudados. Com 
auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

No 14º encontro foi realizado um estudo com escala entre montanha, árvore e girafa. A 
montanha era ainda uma forma desconhecida para A. S. V., e que durante a leitura tátil deste 
esquema sugeriu ser um triângulo, um prédio ou até mesmo uma casa diferente. Ao saber 
depois que aquela forma representava uma montanha, ela exclamou: “Pensei que era algo 
diferente... meio redondo”. Vale dizer que nessa composição em relevo, a cabeça da girafa se 
apresenta muito pequena para a leitura tátil, e que A. S. V. encontrou dificuldades para 
identificar olhos, nariz e boca, internas ao círculo. 

Figura 271: 14º encontro. Leitura tátil de composição em linha de relevo para estudo de escala. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Para a realização da imagem com montanha, a participante desenhou a girafa de perfil, 
comendo frutas, e com textura gráfica de manchas. A distribuição dos elementos na folha de 
papel, bem como a sequência193 do desenho, contou com o auxílio da pesquisadora. Optou-
se por desenhar primeiro a linha de base e depois a árvore, considerando-se que este vegetal 
estaria em uma altura intermediária entre a montanha e a girafa, o que ajudou a estabelecer 
as suas respectivas alturas. 

Figura 272: 14º encontro. Desenho após exame tátil de miniaturas e composição em linha de relevo. Com auxílio 
parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho seguinte mostra uma cadeia de montanhas bem altas, com uma árvore, o cavalo 
e o sol. Além do estudo da escala, em que foram discutidas questões de tamanho entre os 
componentes (por exemplo, quanto menor a árvore, mais alta parecerá a montanha), foi 
revisado o conceito de “frente e atrás no desenho”, trabalhado anteriormente no estudo da 
árvore. Para a realização dessa composição, a participante encontrou certa dificuldade em 
desenhar o pequeno cavalo, já que as suas linhas ficavam muito próximas. Por outro lado, esse 
esforço revelou o interesse da A. S. V. pelas novas possibilidades gráficas que estavam 
surgindo. Para ilustrar isso, podem ser observados a seguir os desenhos do cavalo (2cm) ao 
lado do desenho do cachorro (7cm), este realizado no 3º encontro, de memória.  

193 Sequência: linha de base, árvore, girafa e montanha. 
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Figura 273: Desenho de cavalo (14º encontro) e desenho de cachorro (3º encontro). Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A sugestão da “linha imaginária” auxiliou a adolescente a compreender como se representam 
objetos que estão na frente um do outro e apenas parcialmente visíveis. Vale dizer que a linha 
tracejada em vermelho (a seguir) não foi desenhada na imagem original, sendo apenas 
“imaginada”, deslizando-se o dedo sobre o papel. Houve, portanto, uma “superposição” das 
formas, conforme indica Wong (2001, p. 49), onde as formas se cruzaram e a parte de uma 
pareceu estar por baixo da outra. É possível observar que a linha de base da composição 
ganhou mais horizontalidade, e isso pode estar relacionado aos vários exercícios que vinham 
sendo praticados. 

Figura 274: 14º encontro. Desenho livre usando a escala entre os elementos. Com auxílio para situar a “linha 
imaginária” e para o desenho do animal. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Durante a atividade, ela expressou a importância das conquistas alcançadas até o momento: 
“Agora que eu tô desenhando não tem mais desenho na aula de arte... Eu gosto de desenhar...”, 
além do que, depois da imagem realizada, A. S. V. comentou sobre a beleza que as 
montanhas194 devem ter e que gostaria muito de fazer “uma escalada”, demonstrando a sua 
motivação em conhecer melhor a geografia e a natureza. 

A direção e o movimento 

A primeira proposta para estudo da direção e do movimento foi com os pictogramas de “girafa 
comendo folha da árvore” e “girafa bebendo água”, nos quais o pescoço da girafa apresenta 
uma inclinação para a esquerda e também para baixo. A fim de se estudar a cabeça de perfil 
e o contato da boca da girafa com as folhas ou com a água, foi realizada leitura tátil de um 
detalhe da composição em tamanho ampliado. Nesse desenho é possível observar o espaço 
de 6mm sugerido entre a linha curva (focinho) e a linha da água, para que a leitura tátil de 
cada componente da imagem possa ser realizada separadamente, conforme propõe Correa 
Silva (2011). 

Figura 275: 6º encontro. Detalhe ampliado da cabeça de perfil de “girafa bebendo água” e espaço recomendado em 
relação à linha da água. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir da composição como um todo, foi discutida a inclinação do pescoço da girafa em 
relação à verticalidade da árvore.  Vale observar, na figura a seguir, que A. S. V. desenhou a 
girafa com a boca aberta, indicando o movimento que o animal faz para se alimentar. 

194 A experiência com desenhos de montanhas também foi realizada na pesquisa de Duarte (2011, p. 183). 

Espaço 6mm 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  275 

Mari Ines Piekas 

Figura 276: 6º encontro. Desenho de “girafa comendo folha da árvore”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Na outra proposta, trabalhou-se a inclinação do pescoço para a esquerda e para baixo, em 
relação à horizontalidade da água e à linha de base. A adolescente comentou sobre a dobra 
dos joelhos da girafa quando ela bebe água, demonstrando ter noções do movimento e da 
direção que o corpo assume no espaço, como pode ser observado na sua fala e, depois, no 
seu desenho: “Eu acho que isso influencia muito no desenho das patas... a gente pode fazer um 
pouco mais pra frente, porque ela se agacha... senão o pescoço vai ser muito longo...”. 
Novamente a boca foi representada aberta, bebendo a água. A 1ª tentativa foi desenhada na 
seguinte sequência: cabeça, pescoço, corpo, pernas, linha de base e linha da água. 

Figura 277: 6º encontro. Pictograma para estudo de “girafa bebendo água” e desenho n. 1 de “girafa bebendo água”. 
Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na 2ª tentativa, foi necessário auxílio parcial da pesquisadora, pois a sequência era nova para 
A. S. V., que iniciou pela linha da água e linha de base. Depois, fez o desenho da cabeça, 
seguido do pescoço, corpo e pernas. Pode-se observar que a participante deu mais ênfase aos 
joelhos dobrados, como uma solução para o pouco espaço entre o corpo e a linha de base. No 
final da composição, ao comentar se a sua girafa estava realizando algum tipo de ação, a 
participante concluiu: “Ela tá ganhando vida!”. 
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Figura 278: 6º encontro. Desenho n. 2 de girafa bebendo água. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

A proposta para o estudo do movimento no plano bidimensional, a partir da composição 
“macaco balançando no galho”, foi representada com dinamismo peculiar. No desenho a 
seguir, o corpo está levemente inclinado à direita. 

Figura 279: 8º encontro. Estudo do movimento do macaco balançando no galho. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Vale salientar que, durante a leitura tátil da imagem, havia o espaço de 6mm entre as figuras. 
A participante concordou com essa separação, dizendo que é mais fácil de compreender o 
desenho, porém sugeriu que esse espaço poderia ser ainda maior. 
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Figura 280: 8º encontro. Leitura tátil dos espaços entre os desenhos. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Para a realização da composição seguinte, foi discutida previamente a organização da 
imagem no espaço da folha e qual a melhor sequência do desenho. De acordo com A. S. V., 
seria melhor iniciar o desenho pelo tronco da árvore, copa e galho, depois acrescentar a linha 
de base.  

Depois disso, fez o desenho do macaco pela cabeça, acrescentando o corpo, braços, pernas e 
rabo. Essa foi uma sequência que possibilitou finalizar a composição sem sobreposições das 
figuras por falta de espaço, pois foi realizada calculando-se as medidas com os dedos, 
conforme sugere Bardisa (1992, p. 39, tradução nossa), de que “A mão constitui um 
instrumento de medida de múltiplas possibilidades”195.  

É possível também observar que as pernas do macaco estão inclinadas para a lateral direita, o 
que demonstra mais uma vez a noção da adolescente no que se refere ao movimento do 
corpo no espaço e à sua representação gráfica. Por outro lado, o desenho da cabeça de 
pequena dimensão (2cm) não possibilitou inserir os olhos, focinho, nariz e boca de maneira 
organizada, concluindo-se que em situações nas quais o desenho fica muito pequeno, é 
melhor usar apenas pontos para indicar os olhos, dispensando o focinho da imagem. 

195 “La mano constituye um instrumento de medida de múltiples posibilidades” (BARDISA,1992, p. 39).
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Figura 281: 8º encontro. Estudo do movimento do macaco balançando no galho. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora.  

O estudo da posição do gato dormindo foi representado em duas propostas. A primeira foi a 
partir de lembranças de A. S. V., e a segunda foi com base no desenho em relevo da 
pesquisadora, improvisado durante a atividade, mostrando as duas patas dianteiras 
simplificadas e o rabo mais próximo ao corpo. Para reforçar a ideia do ambiente noturno, foi 
desenhada também a lua. 

1ª proposta Desenho à mão livre 
da pesquisadora 2ª proposta 

Figura 282: 10º encontro. Estudos do gato dormindo. A segunda proposta foi a partir de desenho em relevo da 
pesquisadora realizado durante a atividade. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O estudo do pássaro em movimento iniciou-se no 7º encontro, com o exame tátil da miniatura 
articulada. Nessa ocasião, a adolescente relatou ser importante tocar no objeto antes de 
desenhá-lo, para ter uma ideia de como fazê-lo. Discutiu-se sobre os pontos de vista que 
podem ser adotados nos desenhos e a possibilidade de não representar as pernas, no caso de 
pássaro voando. A miniatura tridimensional, com asas articuladas, colaborou para que ela 
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compreendesse esse tipo de movimento. Durante a leitura tátil do desenho realizado, a 
participante disse que este “ficou estranho, com uma asa maior do que a outra”, por outro lado, 
as bordas das asas realizadas com linha pontiaguda, conforme se apresentam no objeto, 
indicam a sua percepção e interpretação dos detalhes da forma. 

Figura 283: 7º encontro. Exame tátil de miniatura articulada de pássaro e desenho do pássaro voando. Sequência: 
corpo, cabeça, olhos, asas, rabo. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na continuidade do estudo, foram propostos três movimentos para o pássaro bidimensional: 
voando, andando e comendo. 

Pássaro voando Pássaro andando Pássaro comendo 

Figura 284: 13º encontro. Pictogramas de pássaro, simulando movimento. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A composição a seguir foi realizada após leitura tátil dos pictogramas, remetendo-se às 
experiências do cotidiano de A. S. V., como a sua convivência com pássaros na escola. É 
possível observar a compreensão da adolescente para a distribuição das figuras no espaço da 
folha, o tamanho aproximado entre os pássaros, o movimento das asas, pescoço e pernas. Os 
componentes do pictograma (corpo, cabeça, pernas, asas, bico) se repetem e estão em 
proporção, bem como as figuras indicam movimento e direção. 
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Figura 285: 13º encontro. Desenho livre “Pássaros comendo milho na calçada da escola”. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Essa imagem mostra como o desenho está inserido no contexto em que é produzido, 
conforme sugerem Darras e Duarte (2007), e também como a imagem concretizou a ideia de 
A.S.V., demonstrando o caráter comunicacional do desenho. 

A composição a seguir foi realizada no 15º encontro e apresenta mais um exemplar que 
sugere direção e movimento em um desenho. A representação dos dois peixinhos, nos 
sentidos para a esquerda e para a direita, foi resolvida com muita fluidez pela participante. A 
fim de incrementar a composição, ela desenhou pedras e plantas no fundo do rio, usando 
como referência um desenho em relevo que foi realizado pela pesquisadora, no próprio 
encontro. 

Figura 286: 15º encontro. Estudo das direções: esquerda e direita. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 
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Os resultados gráficos de A. S. V. indicam que houve uma compreensão a respeito de como a 
linhas e as formas se manifestam no plano bidimensional, simulando movimento e direção 
dos objetos na cena representada. 

Desenhos livres 

O 11º encontro foi dedicado à realização de um desenho livre em um cartão de homenagem 
à sua professora V. Era um dia festivo e A. S. V. quis demonstrar o seu agradecimento à 
professora do centro de atendimento especializado. A partir da leitura tátil de um pictograma 
de flor, os desenhos foram sendo realizados com lápis de cor, sob orientação da pesquisadora, 
tanto para a organização do espaço na folha quanto para a escolha das cores, pois ela queria 
“tudo muito colorido”. Na concepção de alguns autores, muitas vezes é por meio do desenho 
que a criança demonstra sua afetividade, sensibilidade e desenvolvimento em relação às 
pessoas e às coisas (MIRANDA; COUTINHO, 2006), e isso foi observado durante a realização e 
entrega do cartão à professora homenageada. 

Figura 287: 11º encontro. Cartão em homenagem à professora. Composição livre com lápis de cor. Com auxílio 
parcial. Sequência utilizada para a flor: caule, miolo, pétalas e folhas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na última composição livre realizada por A. S. V., em um papel de formato A3, é possível 
visualizar vários elementos da linguagem visual abordados durante os 16 encontros, dentre 
os quais: linhas (linha de base, linha da água, linha inclinada, curva, pontiaguda e espiralada, 
linhas raiadas e paralelas), figuras geométricas (círculo e oval), pictogramas (girafa, peixe, 
macaco e pássaro), esquemas gráficos (sol, árvore, fruta, nuvem, montanha, pedra), textura 
gráfica (manchas da girafa, penas no rabo do pássaro, barbatanas do peixe, capim), escala e 
tamanho entre os elementos da composição, movimento (linha da água, pássaro voando, 

21cm
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peixe nadando, macaco andando e girafa comendo folha da árvore) e direção (todos os 
animais estão indo para o lado esquerdo)196. 

Figura 288: 16º encontro. Desenho livre a partir do conteúdo abordado nos 16 encontros. Com auxílio parcial. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Essa composição contou com o auxílio da pesquisadora no início para pensar sobre a melhor 
sequência 197  de desenho e localização dos componentes da imagem, de modo que esta 
transmitisse a ideia de A. S. V. a respeito do que estava acontecendo na cena desenhada. A 
ocasião foi favorável para conversar sobre os tipos de paisagens, aspectos da natureza e sobre 
a mensagem que a imagem pode comunicar.  

196 Esta composição pode ser visualizada em tamanho maior no Apêndice n. 28. 
197 Sequência: linha de base e linha da água, árvore com frutas, girafa, macaco, pássaro, montanhas, linha divisória do “rio”, peixe, 
pedras e algas, capim, sol, nuvens, assinatura. 

28.5cm
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Resumo do estudo de elementos da linguagem visual a 
partir de pictogramas de animais 

O quadro a seguir apresenta exemplares de desenhos de A. S. V., realizados antes do início do 
estudo. 

Antes do estudo 

Linha horizontal Linhas horizontais paralelas  Linha vertical  Linhas verticais paralelas  

Linha curva Linha ondulada Linha pontiaguda     Linha em “L” 

Círculo Quadrado Triângulo Oval 

Tigre Borboleta Pássaro Sol 

Quadro 16: Exemplares de desenhos de A. S. V. antes do estudo proposto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

E o quadro a seguir apresenta uma síntese da produção de desenhos de A. S. V. após os 
estudos, com ênfase nos elementos da linguagem visual, utilizando-se pictogramas de 
animais e outras figuras. No total, foram 16 encontros, somando-se 16 horas de atividades. É 
importante ressaltar que esses desenhos apresentam características formais que indicam o 
animal desenhado, portanto, podem ser considerados desenhos comunicacionais. 
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ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL. Após estudo 

Ponto e linha Forma Textura Escala e tamanho Direção e movimento 

Linha ondulada (linha da 
água). Com auxílio 

parcial. Fig. 278 
Pássaro. Sem auxílio. 

Fig. 242 
Girafa com textura de 
manchas. Sem auxílio. 

Fig. 238 

Árvores de diferentes 
tamanhos. Com auxílio 

parcial. Fig. 269 
Girafa bebendo água. Com auxílio 

parcial. Fig. 278 

Linhas curvas (escamas 
de peixe). Sem auxílio. 

Fig. 267 
Macaco. Com auxílio 

parcial. Fig. 246 
Peixe com textura de 

escamas. Sem auxílio. 
Fig. 255 

Paisagem com montanha, 
árvore e girafa. Com auxílio 

parcial. Fig. 272 
Pássaros. Com auxílio parcial. Fig. 

285 

Círculos concêntricos 
com ponto de referência. 

Sem auxílio. Fig. 235 
Cabeça de vaca. Sem 

auxílio. Quadro 15 
Gato com textura de 

pelos. Sem auxílio. Fig. 
248 

Paisagem com montanhas, 
árvore e cavalo. Com auxílio 

parcial. Fig. 274 
Peixes nadando. Com auxílio parcial. 

Fig. 286 

Quadro 17: Amostra de desenhos de A. S. V. após estudo proposto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

8.4. Considerações sobre a experiência de 
desenho de A. S. V. 

a. Em função do conhecimento prévio de linhas e figuras geométricas, não foi priorizado 
o seu estudo específico, sendo que a sua prática ocorreu durante o desenho dos
pictogramas dos animais e de outras figuras;

b. o estudo da forma com A. S. V. foi bastante edificante para esta pesquisa, em função
da sua noção prévia de desenho, coordenação motora apurada, boa pressão da mão
para o desenho resultar em relevo e capacidade para interpretar informações táteis.
Isso possibilitou ampliar as discussões a respeito de proporções e características da
forma, sequência de desenho, composição da imagem no espaço gráfico e desenhos
mais elaborados;
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c. é importante salientar que a orientação individualizada colaborou para o processo de
ensino e aprendizagem da adolescente durante os encontros;

d. o planejamento das composições contou com o auxílio da pesquisadora, entretanto,
observou-se que aos poucos as novas noções de tamanho, posição, localização e
sequência foram sendo conquistadas com mais espontaneidade;

e. além dos resultados a respeito da forma, os estudos sobre textura gráfica, escala,
direção e movimento alcançaram resultados satisfatórios no que diz respeito à
compreensão do objetivo dos exercícios, demonstrando que esses elementos da
linguagem visual se entrelaçaram nas composições realizadas, pois estas foram
compreendidas tanto no aspecto da visualidade (pela pesquisadora) quanto da
percepção tátil (pela adolescente), ou seja, ela descrevia a cena desenhada,
examinando-a tatilmente;

f. os resultados evidenciaram a fluência para decodificar as formas apreendidas desde a
infância e, por meio da fala de A. S. V., foi possível constatar a importância da criança
ter experiências táteis com os objetos do seu cotidiano;

g. sobre o material utilizado, a participante preferiu realizar a leitura tátil de pictogramas
em relevo apresentados em linha contínua ao invés de linha por pontos;

h. a linha tátil resultante dos seus desenhos alcançou melhores resultados quando
desenhada sobre prancha rugosa de EVA, em comparação com outras pranchas
também experimentadas no decorrer dos encontros;

i. o papel sulfite e lápis 2B se demonstraram eficientes para esta participante, tendo em 
vista a linha em relevo resultante que lhe possibilitava acompanhar o traçado com a
ponta dos dedos;

j. o tamanho dos pictogramas e demais figuras pareceram convenientes para a leitura
tátil, entretanto, alguns detalhes, como a posição das orelhas da girafa e bigodes do
gato merecem ser revisitados quanto à sua melhor posição no pictograma. Convém
ressaltar que as cabeças dos animais ampliadas facilitaram a compreensão dos seus
detalhes e, da mesma maneira, sugere-se que as composições com vários elementos
na cena estejam disponíveis para o estudo em grande formato, para melhor leitura
tátil dos detalhes em linha de relevo;

k. os desenhos livres realizados por A. S. V. demonstraram a sua capacidade para realizar 
composições mais complexas, as quais exigiram maior coordenação motora, noção e
organização do espaço gráfico. Nesse sentido, acredita-se que, se houver uma
continuidade dessa prática, a participante poderá avançar para o estudo de outros
princípios no âmbito da representação gráfica;

l. diante dos resultados, seria relevante para A. S. V. a experimentação de desenhos mais
expressivos e artísticos, indo assim ao encontro da opinião de Duarte e Piekas (2013,
p. 90): “[...] salientamos também que, uma vez consolidada a aprendizagem, as
crianças podem e devem ter autonomia para adotar diferentes movimentos de
traçado de acordo com suas vontades e prioridades”;

m. vale lembrar que o foco da presente pesquisa foi o ensino de pictogramas, elaborados 
com referência nos desenhos de crianças videntes, pois se acredita na ampliação da
comunicação entre elas e as crianças com deficiência visual, principalmente no
contexto educacional, sendo assim, os desenhos dos pictogramas estudados por A. S.
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V. refletem esse aspecto comunicacional, portanto, considera-se que atingiram o seu
objetivo.

No quadro seguinte podem ser observados desenhos diferenciados, porém dos mesmos 
animais, realizados antes e após o início do estudo, onde se destacam algumas características 
mais personalizadas e outras mais comunicacionais dos desenhos de A. S. V. 

Desenhos antes do estudo: 
personalizados 

Desenhos após o estudo: 
comunicacionais 

Quadro 18: Desenhos de gato, pássaro e peixe. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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9. Capítulo 9 - Estudo de caso 4

9.1. Dados pessoais e observações sobre R. S. B. 

O participante R. S. B.198, 16 anos de idade, sexo masculino, mora com a família e tem dois 
irmãos mais novos. Está no 3º ano do Ensino Médio da escola comum de ensino, a qual 
começou a frequentar aos 8 anos de idade. Iniciou o aprendizado de braille aos 4 anos, no 
Centro de Atendimento Educacional Especializado na Área Auditiva e Visual (CAEDAV), em 
Colombo/PR, onde cursa no momento as disciplinas de Orientação e Mobilidade (OM), Braille 
e Reforço Escolar. Sabe ler e escrever em braille e assinar o nome à tinta. R. S. B. tem um tipo 
de cegueira denominada retinopatia da prematuridade199, sem outra deficiência associada. A 
entrevista estruturada e as sessões de desenho foram realizadas no mesmo centro, durante 
16 encontros200, que somaram 16 horas/aula. Durante a entrevista, R. S. B. relatou que gosta 
de desenhar, entretanto, não praticou muito essa atividade após a sua participação em uma 
pesquisa de mestrado201 realizada em 2009, com a idade de 10 anos, quando estudou tipos 
de linhas, figuras geométricas e desenhos esquemáticos de flor, borboleta e árvore, além de 
desenhos espontâneos, conforme resultados abaixo.  

Figura 289: Desenhos de esquemas gráficos de flor, borboleta e árvore realizados por R. S. B. com 10 anos de 
idade, 2009. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Outro resultado desse estudo é a composição livre, a seguir, que indica a intenção do menino 
em participar, por meio do desenho, da temática sobre a natureza realizada na escola. 

198 O participante deste estudo de caso será indicado no texto pelas iniciais do seu nome: R. S. B. 
199 Retinopatia da prematuridade: doença que acomete os bebês prematuros. Pode ser decorrente de imaturidade da retina, por 
baixa idade gestacional e/ou por alta dose de oxigênio na incubadora (DOMINGUES, 2010). 
200 O período em que a coleta de dados foi realizada com R. S. B. ocorreu entre os dias 18 de agosto de 2014 a 15 de junho de 
2015. 
201  PIEKAS, M. I. A desconstrução do esquema gráfico aplicado ao ensino de desenho para crianças cegas. 2010. 237 f. 
Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2010. 
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Figura 290: Desenho livre “Não desmate”, realizado por R. S. B., com 10 anos de idade. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O adolescente relatou que, atualmente, exercita o desenho de pessoas, árvores, objetos e 
utensílios domésticos e, geralmente, realiza a atividade em casa, não na escola. No decorrer 
da entrevista, ele relatou não saber desenhar nenhum animal, e que na escola os professores 
solicitam sempre desenhos “mais profissionais” 202 , entretanto, para quem tem a limitação 
visual, não é possível realizá-los. Pela explicação de R. S. B., os desenhos profissionais seriam 
aqueles realizados por artistas reconhecidos, tal como Pablo Picasso:   

R.: “O artista sabe o que está fazendo... já faz com uma visão maior do que você, já sabe fazer... já 
sabe que técnicas vai usar... a gente não, como a gente tem esta limitação a gente não usa técnica, 
a gente usa o que pensa de como seria o desenho. Por exemplo, uma pessoa. Eu imagino o que 
seja uma pessoa e tento fazer como imagino. O desenho pode não ficar bonito pra quem tá vendo, 
mas o desenho pra nós fica bom, entendeu? Porque a gente imagina como seria o desenho e põe 
no papel”. 

Na escola, a professora dá a opção de fazer uma pintura ou desenho, ou mesmo algum outro 
trabalho, mas geralmente R. S. B. opta por não desenhar, pois tem dificuldades para executar 
a tarefa. Segundo suas lembranças, apenas uma vez um trabalho foi adaptado com alfinetes 
de ponta redonda fixados em um papelão de formato circular, e em cada um deles foi 
colocado um pedaço de fio que se cruzavam até formar um “desenho”, entretanto, a imagem 
foi realizada previamente pela professora, R. S. B. apenas seguiu com o fio por cima dessa 
imagem.  

De acordo com a sua fala, se ele tivesse feito um desenho e se este resultasse em linha de 
relevo, seria possível fazer sozinho algum trabalho daquele tipo, pois sem relevo não é 

202 As falas de R. S. B. (R.) e da pesquisadora (P.) serão apresentadas no texto em itálico e entre aspas. 

Placa 
“Não 

desmate” 
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possível se localizar na imagem. Para a professora, o trabalho ficou bom e ele recebeu a nota 
como os seus colegas.  

A respeito do conteúdo estudado na pesquisa de mestrado mencionada, ele disse ter usado 
as linhas perpendiculares, paralelas, verticais, cruzadas, horizontais e sobrepostas no decorrer 
dos seus estudos. Comentou também que na escola regular, onde precisa de avaliação e 
notas, não utiliza prancha com tela de nylon sob o papel, entretanto, fez uso desse material 
quando criança, no centro de apoio, em aulas de Educação Artística. 

Outras disciplinas que têm desenhos são: Geografia (mapas, meridianos), Matemática (figuras 
geométricas), Química (gráficos representando polaridade) e Física (gráficos), no entanto, os 
livros que ele utiliza atualmente na escola não têm mais figuras adaptadas, o que o auxilia na 
compreensão das imagens descritas pela professora e nas audiodescritas203 é o repertório que 
ele construiu nas suas experiências anteriores, advindas de livros com imagens em relevo e 
no estudo de linhas e figuras geométricas. Comentou que não consegue desenhar gráficos, e 
que alguns professores não consideram válida sua interpretação verbal ou escrita do gráfico 
avaliado, sendo que muitos são compreendidos apenas se ele tiver auxílio do professor ou de 
um colega de classe, por causa de sua complexidade. 

Alguns dos assuntos discutidos nas aulas de arte são sobre obras de artistas, como Pablo 
Picasso, Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci, e também a respeito da linha do horizonte, 
linha convergente e perspectiva. Sobre a perspectiva, a professora explanou a respeito do 1º, 
2º e 3º planos, usados com o intuito “de representar várias visualizações do mesmo objeto”. Ao 
explicar esses planos, ele usou como exemplo uma imagem de quando se visualiza uma casa, 
indicando ser esta uma explicação recebida de uma pessoa vidente:  

R.: “Falando visualmente, o 1º plano seria a primeira coisa que você olha e visualiza primeiro... 
antes de ver a coisa toda. Por exemplo, quando a pessoa está andando pela rua, de longe ela 
avista o portão de casa. O portão seria o 1º plano... entrando ela visualizaria a porta da casa... 
depois o quarto... então o 1º plano seria sempre aquilo que ela visualiza por primeiro”. 

Sobre texturas de superfícies, o adolescente relatou que costumava brincar na escola com um 
tipo de dominó, que continha algumas delas, como exemplo: áspera e firme (lixa), fofa e lisa 
(espuma) e perfurada (tecido colado na prancha). 

Pelo fato de R. S. B. gostar muito de computação e audiogames, demonstrou-se muito 
interessado em aprender a linguagem utilizada para construir jogos digitais e gostaria muito 
de aprender a desenhar no computador, evidenciando certa curiosidade por figuras 
geométricas. O participante também evidenciou que o desenho pode comunicar algo, como 
exemplo, demonstrar algum sentimento.  

203 Audiodescrição: consiste na descrição clara e objetiva das informações visuais que não estão contidas nos diálogos, como, por 
exemplo, expressões faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais, 
mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita (DOMINGUES, 2010, p. 59). 
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9.2. Repertório gráfico de R. S. B. anterior ao 
estudo 

No decorrer da entrevista, solicitou-se ao adolescente o desenho de linhas, figuras 
geométricas e um desenho livre, com o objetivo de registrar parte do seu repertório gráfico 
antes do início da coleta de dados da presente pesquisa. As linhas horizontal, vertical e 
inclinada foram realizadas com facilidade. Durante o desenho das linhas paralelas (inclinadas, 
verticais e horizontais), ele comentou sobre a sua falta de senso de direção. As linhas 
perpendiculares foram caracterizadas como “linhas opostas” e desenhadas com fluidez. A 
linha ondulada e a linha curva foram observadas no modelo204 em relevo, a fim de comparar 
as suas diferenças, além dessas, as linhas espiral e pontiaguda contaram com o auxílio da 
pesquisadora apenas para o início do traçado. A figura seguinte mostra os traçados das linhas 
e o número de vezes que foram desenhadas antes do início do estudo. 

Antes do estudo 

Linha horizontal (5x) sem auxílio Linhas horizontais paralelas (4x) 
sem auxílio Linha vertical (7x) sem auxílio Linhas verticais paralelas (3x) 

sem auxílio 

Linha oblíqua/inclinada (1x) sem 
auxílio 

Linhas oblíquas paralelas (3x) sem 
auxílio 

Linhas curvas (5x) com auxílio 
parcial 

Linha espiralada (3x) com 
auxílio parcial 

Linha pontiaguda (3x) com 
auxílio parcial 

Linha ondulada (5x) com auxílio 
parcial 

Linhas perpendiculares (3x) sem 
auxílio 

Linhas cruzadas (1x) sem 
auxílio  

Figura 291: 1º encontro. Linhas desenhadas de memória, a maioria sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

204Ver material didático no Apêndice n. 10. 
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Os resultados dos desenhos iniciais mostraram a boa pressão da mão e dos dedos exercida 
por R. S. B., bem como o acompanhamento da linha que estava sendo desenhada com o dedo 
indicador. A seguir, é possível observar o relevo formado no verso do papel. 

Figura 292: 1º encontro. Linhas perpendiculares inclinadas e o resultado em relevo no verso da folha. Sem auxílio. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

As figuras geométricas desenhadas de memória foram o círculo, o quadrado e o triângulo. A 
oval não foi desenhada nesta etapa. 

Figura 293: Desenhos de círculo, triângulo e quadrado realizados na entrevista. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O desenho livre solicitado no final da entrevista representa a “Nave espacial” e pode ser 
visualizado a seguir. Foi realizado com muita espontaneidade e segurança no traçado, onde é 
possível notar a organização dos elementos e a noção do espaço interno da “nave”, bem como 
o uso de linhas e figuras geométricas.

7cm 

3cm 3.5cm 6cm 
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Figura 294: 1º encontro. Desenho livre “Nave espacial”. Sequência: contorno geral, painel de controle, cabine e 
astronauta. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Diante dos resultados apresentados, foi possível observar que o repertório gráfico de R. S. B., 
16 anos de idade, não aumentou significativamente desde a sua participação na pesquisa de 
mestrado, na época um menino de 10 anos de idade. Por outro lado, ele relembrou com 
facilidade das linhas e figuras geométricas solicitadas, provavelmente pelo contato com 
desenhos em relevo e por atividades gráficas realizadas durante esses últimos anos, mesmo 
que apenas eventualmente, segundo o seu relato.  

Os materiais 205  utilizados neste estudo de caso foram: miniaturas tridimensionais, moldes 
vazados em MDF, papel sulfite A4 e A3, lápis 2B, pictogramas em linha de relevo, livro com 
desenhos em relevo, planificações de estrela, girafa e peixe. No decorrer dos encontros, o 
participante experimentou três tipos de pranchas sob o papel de desenho (EVA liso, EVA 
rugoso e papel camurça), tendo preferência pelo EVA rugoso. Os resultados alcançados por R. 
S. B. serão apresentados a seguir, com enfoque nos elementos da linguagem visual 
abordados: ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, tamanho, direção e movimento. 

205Os materiais podem ser conferidos no Apêndice n. 10. 

Painel de controle 

27cm 

 Cabine 

Astronauta 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  295 

Mari Ines Piekas 

9.3. Elementos da linguagem visual 
estudados com R. S. B. 

O ponto 

O ponto foi um elemento gráfico utilizado como auxiliar para o desenho da forma e como 
representante dos olhos e do nariz nos pictogramas dos animais estudados. A partir do 2º 
encontro, o ponto foi aplicado no desenho do pentágono, vértices da estrela, do triângulo e 
do quadrado, semelhante ao exercício de liga-pontos (DUARTE, 2011). Esse elemento também 
foi empregado para localizar o início da linha curva das orelhas e da figura oval do corpo do 
pictograma de cachorro. 

Ponto nos olhos e nariz Pontos nos vértices do pentágono e pontas 
da estrela Exercício de liga-pontos 

 

Ponto de referência para início da linha 
curva da orelha do cachorro Estudos da estrela 

Figura 295: Uso do ponto para representar olhos e nariz e como “ponto de referência” para desenho da forma. Com 
auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A linha 

Não foram realizados estudos específicos de linhas, em função do participante já conhecê-las. 
Várias delas foram utilizadas diretamente nos pictogramas abordados e nas composições 
livres. As mais exercitadas estão relacionadas a seguir: 

a. linha vertical (pescoço e pernas da girafa, pernas do cachorro, tronco da árvore,
paredes e porta da casa, chifres da vaca e da girafa, caule da flor);

b. linha inclinada (pescoço da girafa, pernas do cachorro andando, telhado da casa,
montanha, rabo da girafa e da vaca, pernas do cachorro correndo);

c. linha horizontal (linha de base, parede e porta da casa);
d. linha pontiaguda (pontas das estrelas, bico e rabo do pássaro, rabo do peixe);
e. linha curva (orelhas e boca da girafa e do cachorro, barbatanas, linha da cabeça, boca

e escamas do peixe, focinho e rabo do cachorro, orelhas, boca e úbere da vaca, linha
do osso, copa da árvore, nuvem, pétala da flor);

f. linha ondulada (linha da água);
g. linha raiada (raios do sol).

13cm 
4.5cm 

11cm 
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A forma 

9.3.3.1. Estudo de figuras geométricas 

Das quatro figuras básicas, apenas o círculo e a oval foram exercitados nesta etapa da coleta 
de dados. O participante quis entender onde eram marcados o diâmetro e o raio dessas 
figuras. A seguir, alguns exemplares de círculos. 

  

Figura 296: 2º encontro. Exercícios de círculos. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O aspecto alongado da figura oval era familiar para R. S. B., entretanto, ele teve dificuldades 
para esse traçado específico. Para isso, a figura foi exercitada em molde vazado, com 
resultados que se demonstraram satisfatórios para o início da prática de desenho dos 
pictogramas.  

Antes do molde Exercício no molde Depois do molde 

Figura 297: 2º encontro. Exercícios de ovais. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

9.3.3.2. Estudo de pictogramas 

9.3.3.2.1. A girafa 

A girafa foi o primeiro animal estudado por R. S. B. Durante o exame tátil da miniatura, as suas 
características formais foram comparadas às miniaturas de dinossauros que ele brincava 
quando criança. Foram localizadas as partes do corpo da girafa sem dificuldades, com ressalva 
apenas para os chifres, os quais ele ainda não conhecia.  

Ao discutir-se sobre a realização de um desenho após essa leitura tátil, R. S. B. deitou a 
miniatura no papel e comentou: “Acho que vou fazer ela de lado, assim do jeito que ela está”. O 
rebatimento da miniatura sobre o plano bidimensional para a realização do desenho pode 

3cm 3cm 4cm 5cm 

10cm 

9cm 
7cm 
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estar relacionado à compreensão de que algumas figuras são, ou podem ser, desenhadas de 
perfil. Igualmente, pode significar que o aluno percebe corretamente o desenho como uma 
representação plana e bidimensional dos objetos tridimensionais. 

Essa maneira de interpretar a forma tridimensional da girafa, deitando-a sobre o papel, e de 
como representá-la graficamente, também foi utilizada por A. S. V. no Estudo de Caso 3 desta 
investigação. 

Figura 298: 4º encontro. Exame tátil da miniatura de girafa e posição escolhida para o desenho. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Uma das dúvidas de R. S. B. foi sobre a representação da cabeça com as orelhas de perfil. Nesse 
caso, a pesquisadora sugeriu realizar o desenho da cabeça na posição frontal, pois ele já tinha 
uma referência mental de representação da figura humana (conforme o desenho livre “Nave 
espacial”).  

Vale dizer que o desenho da girafa foi construído em partes206, e a sequência do desenho foi 
iniciada pela própria cabeça do animal, seguida do pescoço, corpo, rabo e pernas, sendo que 
o comprimento das pernas foi comparado ao tamanho do pescoço, utilizando-se a abertura
dos dedos para calcular essa medida. Os pés foram incluídos logo após o desenho das pernas.

De um modo geral, R. S. B. desenhou a girafa sem dificuldades e contou com o auxílio parcial 
da pesquisadora para discutir a posição dos seus componentes, e da miniatura para confirmar 
a sua localização. 

206 A elaboração do desenho em parte, de acordo com os seus componentes, já havia sido exercitado por R. S. B. nos esquemas 
gráficos de flor, borboleta e árvore, quando ele estava com 10 anos de idade. 
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Figura 299: 4º encontro. Desenho da girafa após exame tátil da miniatura. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O próximo passo foi montar o pictograma de girafa planificado em partes (linhas e figuras 
geométricas), a fim de se familiarizar com a forma do pictograma em linha de relevo, que seria 
estudado posteriormente.  

Figura 300: 5º encontro. Montagem da girafa planificada. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho de girafa 207 , após a montagem da planificação, foi realizado observando-se 
principalmente o tipo de pescoço, pois há uma diferença de espessura na planificação se 
comparada à miniatura, na qual ele é mais largo. Ao examinar essas diferenças, R. S. B. optou 
por fazer o pescoço conforme a miniatura, em várias tentativas, procurando ressaltar as 

207Sequência utilizada: cabeça, corpo, pescoço, rabo, pernas. 

25cm 
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características mais reais da girafa. Neste desenho, ele traçou primeiro a cabeça e o corpo, 
para depois inserir o pescoço entre eles. 

Figura 301: 5º encontro. Montagem do pictograma de girafa planificado em EVA; miniatura de girafa e desenho após 
montagem do pictograma. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O exercício seguinte tratou da leitura tátil do pictograma de girafa, e o seu desenho foi 
realizado com atenção ao comprimento e à localização do pescoço. A sequência utilizada 
dessa vez, na qual o pescoço é desenhado logo depois da cabeça, pareceu melhor para R. S. 
B., no sentido de ele poder situar melhor a oval do corpo, desenhado em seguida. Duarte e 
Piekas (2013) sugerem essa mesma sequência de desenho.  

Em todos os pictogramas, aconselhamos a manter, na (re)produção dos 
desenhos, a mesma direção e sequência gráfica usada na escrita, isto é, 
começar de cima pra baixo e da esquerda para a direita. Deste modo, o 
desenho dos animais deverá começar pela cabeça, à esquerda, e terminar 
com o rabo, à direita (DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 109). 

A seguir, o resultado gráfico após a leitura tátil do pictograma de girafa. 

18.5cm 

Espessura 
mais larga do 

pescoço, 
conforme 
miniatura 
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Figura 302: 5º encontro. Leitura tátil do pictograma de girafa e desenho resultante. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Outra representação de girafa foi realizada no estudo do movimento e será comentada mais 
adiante. 

9.3.3.2.2. O cachorro 

O estudo da forma do cachorro iniciou-se com o exame tátil da miniatura tridimensional, 
sendo analisados a orelha, o rabo e o focinho, característicos desse animal.        

Figura 303: 9º encontro. Exame tátil da miniatura de cachorro. Com auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O primeiro exercício de desenho foi apenas da cabeça, a partir da leitura tátil dos seus detalhes 
no pictograma em relevo ampliado. Vale ressaltar que R. S. B. analisou a forma da cabeça, 
orelhas e focinho como se estivesse desenhando-os mentalmente, relatando a maneira como 
estava percebendo o animal com a ponta dos dedos, por exemplo:  

18cm 
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 “a orelha fica meio perpendicular à cabeça”;  

 “os olhos ficam perpendiculares ao focinho”; 

 “os olhos ficam mais ou menos no meio do focinho”;  

 “o focinho é meio curvado”; “a boca é bem pequenininha”;  

 “aqui a linha é meio pontiaguda”;  

“a orelha é como se fosse uma meia-oval”. 

É interessante notar que as palavras utilizadas pelo adolescente indicavam certa familiaridade 
com a linguagem de desenho, da mesma maneira que a “linha imaginária”, que está por trás 
de outra figura, foi compreendida com facilidade por ele. 

Figura 304: 9º encontro. Cabeça de cachorro em linha de relevo e a linha imaginária que completa a forma ovalada 
da orelha. Com auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Sobre os tipos de cães e suas características principais, R. S. B. fez um comentário que 
demonstrou entender a proposta simplificada do pictograma: “Eu acho assim... que existem 
muitos tipos de cachorros, mas existem algumas características que dizem que ele é um cachorro 
mesmo ele sendo de outro tipo... porque olha, tem raça isso, raça aquilo, raça aquele outro, este é 
pintado... mas tem alguma coisa que diz que ele é cachorro”. 

Durante a leitura tátil da cabeça em linha de relevo, o participante levantou a questão sobre 
o porquê de o focinho ser representado por “linhas curvas” no desenho.

Figura 305: 9º encontro. Cabeça de cachorro em linha de relevo, sem focinho e boca e com focinho e boca. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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com linhas 

curvas 

Linha imaginária 
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Na ocasião, a pesquisadora reforçou o uso de convenções gráficas usadas na representação 
bidimensional. Também foi observado por R. S. B. o formato do focinho na miniatura 
tridimensional. Pode-se dizer que, tanto em vista frontal quanto lateral, ao deslizar-se a ponta 
do dedo a partir do nariz, esse movimento assemelha-se a uma “linha curva”, e esse exercício 
auxiliou na compreensão dessa convenção gráfica. É possível relacionar esse fato ao que 
Kennedy (1993) sugere em sua teoria, de que as pessoas cegas são capazes de relacionar a 
linha de contorno do objeto com a linha de contorno do desenho. 

Figura 306: 9º encontro. Focinho da miniatura de cachorro em vista frontal e em vista lateral. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Por outro lado, o adolescente questionou sobre a necessidade de se desenhar ou não as linhas 
do focinho. Segundo ele, “se ele tem o nariz, será que precisaria ter [o focinho]? Porque eu acho 
que não tem muita serventia... acho que é só para caracterizar mesmo...”. A partir disso, discutiu-
se sobre a importância de se manter as características principais do cachorro, como orelhas e 
rabo, caso seja omitido o focinho no desenho. Para os exercícios, foi comentada a sequência 
de elaboração dos elementos da cabeça, e o modo de desenhar foi escolhido208 por R. S. B. 
conforme o seu próprio entendimento.  

1ª tentativa 2ª tentativa 

Figura 307: 9º encontro. Desenho da cabeça de cachorro em duas tentativas. Com auxílio. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

208 Sequência para cabeça do cachorro: círculo da cabeça, focinho, nariz, olhos, boca e orelhas. 
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Após os primeiros exercícios de desenho da cabeça, partiu-se para o desenho do pictograma 
completo de cachorro. Essa nova representação apresentou um desafio para o participante, a 
respeito de como traçar o corpo oval que tangencia a cabeça, considerando-se que uma das 
orelhas está sobre o corpo, interceptando a figura oval, além do que, há uma junção de linhas 
entre a cabeça, a orelha e o corpo. 

Figura 308: 9º encontro. Pictograma de cachorro. Leitura tátil com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Pode-se considerar que esses aspectos gráficos da imagem podem atuar como distratores da 
imagem (LIMA, 2004), pois durante a leitura tátil a quantidade de linhas que se conectam e as 
variadas direções que elas assumem podem confundir a sua nomeação e a identificação da 
parte do desenho que se está tocando. Em situações assim, vale considerar a utilização de 
desenhos com maiores dimensões, para que a ponta do dedo consiga separar melhor as 
informações percebidas. Para facilitar a realização do desenho, foi demarcado no papel um 
ponto de referência (na parte de baixo da orelha, do lado direito do desenho), no local onde 
ela se encontra com o círculo da cabeça. Sendo assim, o ponto de partida para o desenho da 
figura oval do corpo foi nesse ponto, até encontrar a linha da orelha. 

Figura 309: 9º encontro. Desenho de cachorro n. 2. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho foi realizado com auxílio parcial, observando-se também a simetria das orelhas. Ao 
desenhar as linhas verticais das pernas do cachorro, o adolescente comentou: “As pernas eu 
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vou fazer como se fossem da girafa... aqui ‘normal’ e aqui separa para fazer as outras duas 
pernas”, pois este era um tipo de representação já assimilado durante o estudo da girafa, 
portanto, pareceu não exigir esforço mental de R. S. B. Sobre isso, segundo Lima (2001, p. 83), 
“[...] a eliminação de uma carga na memória semântica propicia um maior alcance do 
vocabulário de nomeação de figuras [...].” 

9.3.3.2.3. O peixe 

O estudo do peixe iniciou no 12º encontro, com o exame tátil de duas miniaturas 
tridimensionais com diferenças entre si, a fim de se discutir sobre algumas características 
formais diferenciadas dos peixes. Segundo R. S. B., o contato com o animal marinho 
verdadeiro tinha sido muito pouco até o momento, portanto, a sua forma lhe era um tanto 
desconhecida. 

Figura 310: 12º encontro. Exame tátil das miniaturas de peixe. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Logo após o exame tátil das miniaturas, foi feita a leitura tátil dos dois pictogramas em linhas 
de relevo, nas versões sem e com textura gráfica de escamas. Ao tocar o desenho em relevo, 
R. S. B. comentou: “Ele parece ser mais fácil de desenhar do que os outros...”, e identificou 
rapidamente as formas: oval (corpo), triângulo (rabo), linha curva (barbatanas), olho e boca. 
Somente o espaço da cabeça ele denominou como sendo outra figura oval, “menorzinha”, 
entretanto, após explicação da pesquisadora de que se tratava de uma linha curva, dentro da 
figura oval do corpo, ele compreendeu prontamente o desenho. 

Figura 311: 12º encontro. Leitura tátil de pictogramas de peixe, sem e com textura gráfica de escamas. Com auxílio 
parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  305 

Mari Ines Piekas 

O adolescente realizou apenas um desenho de peixe 209 , e contou com o auxílio da 
pesquisadora apenas para inserir a linha da cabeça e localizar a linha ondulada da água, 
demonstrando grande fluidez motora no traçado da forma, considerando-se ser o primeiro 
desenho de peixe realizado. 

Figura 312: 12º encontro. Desenho do peixe. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora 

9.3.3.2.4. A vaca 

O pictograma de vaca foi o último estudado, e isso ocorreu no 13º encontro. Foram utilizados 
paralelamente a miniatura tridimensional e o pictograma em linha de relevo, comparando-se 
as suas características principais, como focinho, chifres e úbere. 

Figura 313: 13º encontro. Miniatura de vaca e pictograma de vaca em linha de relevo. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Antes dos exercícios gráficos, analisou-se primeiramente os elementos da cabeça e o focinho 
circular que tangencia210 internamente o círculo maior da cabeça. R. S. B. complementou a 

209 Sequência do peixe: corpo, rabo, linha da cabeça, olho e boca, barbatanas, escamas e linha da água. 
210 No estudo do pictograma de cachorro (9º encontro), também foi observada a figura oval do corpo que tangenciava o círculo da 
cabeça. 

16cm 
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leitura tátil dizendo que “Os olhos da vaca estão na mesma direção da linha do focinho”, 
demonstrando com isso compreender as relações entre as partes do desenho, como 
localização e distâncias. 

Figura 314: 13º encontro. Cabeça de vaca do pictograma em linha de relevo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A seguir estão três desenhos de vaca211 realizados seguidamente um do outro, com auxílio da 
pesquisadora apenas para a localização dos elementos da cabeça da vaca n. 1 e n. 2. Vale 
observar que a proporção entre cabeça e corpo ficou mais próxima do pictograma a partir do 
segundo desenho. 

Vaca n. 1. Com auxílio Vaca n. 2. Com auxílio 

Vaca n. 3. Sem auxílio 

Figura 315: 13º encontro. Leitura tátil do pictograma de vaca e desenhos resultantes. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

211 Sequência: cabeça (olhos, focinho), orelhas, chifres, corpo, pernas, rabo, úbere e linha de base. 
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9.3.3.2.5. Outras formas estudadas 

A estrela/pentagrama foi uma das figuras que o participante demonstrou muito interesse em 
aprendera desenhar, e isso ocorreu após ele participar de um audiogame desenvolvido para 
deficientes visuais. Segundo o adolescente, o jogo foi muito envolvente e na história havia 
um pentagrama. Essa figura, desconhecida para ele, mas muito comentada no jogo, lhe gerou 
uma grande curiosidade: “Se um pentágono é uma figura de cinco lados, um pentagrama seria 
o quê?”. É importante dizer que, aos 10 anos de idade, R. S. B. havia praticado o desenho da
estrela e tinha alguma lembrança da sua forma.

Naquela época, notou-se que a dificuldade encontrada para o desenho estava no movimento 
circular necessário para traçar a linha pontiaguda, sugerindo-se que o uso de uma referência 
é importante para auxiliar nesse tipo de traçado. As imagens seguintes mostram os resultados 
alcançados pelo menino de 10 anos de idade, um deles sem o círculo auxiliar no centro e outro 
com o círculo.  

Figura 316: Resultados de desenho de estrela realizados na pesquisa de mestrado, quando o participante tinha 10 
anos de idade. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na investigação atual, o interesse de R. S. B. em querer desenhar o pentagrama estimulou a 
realização de vários exercícios no 2º encontro. Na primeira tentativa, o participante desenhou 
o pentágono, com auxílio parcial da pesquisadora, mas sem marcação dos “pontos de
referência”. Na segunda tentativa, foram marcados os pontos para os vértices do pentágono
interno e pontas da estrela, sendo esse procedimento fundamental para a orientação na
elaboração da figura. Na terceira tentativa, não foram colocados os pontos para os vértices
das pontas da estrela, apenas no pentágono.

Mesmo demonstrando dificuldades, como de noções de distância entre as pontas da estrela, 
a prática desses exercícios indicou uma melhora na coordenação motora para o desenho do 
pentagrama. Ao todo foram exercitadas nove estrelas, sendo que três exemplares podem ser 
visualizados a seguir. 

1º: desenho 
de estrela, 

sem o círculo 
auxiliar 2º: desenho de 

estrela, com o 
círculo interno 

auxiliar. 
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Vértices sem pontos de referência Vértices com pontos de referência 

1ª tentativa: estrela sem pontos de 
referência, com auxílio parcial 

2ª tentativa: estrela com pontos de 
referência, com auxílio parcial 

3ª tentativa: estrela com pontos de 
referência apenas para o pentágono interno, 

sem auxílio 

Figura 317: 2º encontro. Desenhos de estrela/pentagrama. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A figura seguinte mostra o pentagrama em EVA planificado em partes para montagem (1 
pentágono e 5 triângulos), a fim de auxiliar o adolescente na compreensão e prática de 
desenho da figura. Como o estudo dessa figura não fazia parte do conteúdo programado para 
a pesquisa, o material foi doado ao participante para ser utilizado em casa ou na escola. 

Figura 318: 4º encontro. Montagem do pentagrama planificado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O desenho do osso 212  foi praticado durante o estudo do cachorro em movimento. O 
adolescente solicitou que o modelo de desenho do osso em linha de relevo fosse bem grande, 
para que ele pudesse entender bem o traçado. Foram discutidos os tipos de linhas utilizadas 
(horizontais paralelas e curvas/ou meio círculo) e, após a segunda tentativa, ele opinou sobre 
o próprio desenho: “Que osso estranho... eu entendi, mas não tá saindo”.

212 Sequência: linha horizontal superior, linha horizontal inferior, linhas curvas à direita e linhas curvas à esquerda. 

13cm 10cm10cm 
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Figura 319: 11º encontro. Exercícios de desenho de osso. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após esses dois exercícios, foi realizado o estudo “osso na boca do cachorro”, o qual poderá 
ser visualizado mais adiante. 

A textura gráfica 

Para auxiliar na compreensão da mancha real da girafa, que não tem uma textura saliente na 
superfície da sua pele, foi simulado, pela pesquisadora, o movimento circular do desenho da 
mancha sobre a mão do adolescente, o qual disse então entender essa característica do corpo 
do animal e sua representação gráfica. Isso pode ser confirmado no desenho ovalado das 
manchas que R. S. B. realizou sem dificuldades e sem necessitar tocar na textura gráfica em 
linha de relevo. 

Figura 320: 5º encontro. Desenho de girafa com textura gráfica de manchas. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

O 7º encontro foi dedicado ao exame tátil do livro La Cité de Carcassone (SUAUT, CORVEST, 
2009), que teve por objetivo proporcionar uma experiência perceptiva de vários padrões 
gráficos em relevo, o que foi bastante interessante, tendo em vista o entusiasmo de R. S. B. 
diante do livro. 
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Figura 321: 7º encontro. Leitura tátil de texturas gráficas em relevo no livro La Cité de Carcassone (SUAUT, 
CORVEST, 2009). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

No 12º encontro a textura gráfica de escamas do peixe foi estudada com o desenho da forma 
desse animal e compreendida rapidamente enquanto convenção gráfica. Vale notar que ele 
memorizou rapidamente a localização, formato e quantidade de escamas, conforme 
apresentado no pictograma, pois as inseriu sem dificuldades na figura oval recém-desenhada. 

Figura 322: 12º encontro. Desenho do peixe com textura gráfica de escamas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Como referência para esse exercício, foi utilizada também a miniatura tridimensional de peixe, 
na qual ele pôde conferir a localização e o formato das pequenas escamas. 

A escala e o tamanho 

A relação de tamanho existente entre animais, e como isso pode ser representado no plano 
bidimensional, foi estudada com R. S. B. desenhando-se a “girafa mãe e a girafa filhote”. Na 
composição foi introduzida a linha de base, a qual ele já havia estudado anteriormente, aos 
10 anos de idade. Com o auxílio da pesquisadora, discutiu-se como desenhar um animal mais 
jovem e também menor, para que na imagem este parecesse um “filhote”. O adolescente 
compreendeu a proposta, desenhando primeiramente a “girafa mãe” e depois a linha de base. 
Para o desenho da “girafa filhote”, ele calculou a altura com os dedos, considerando que ela 
deveria estar na altura do pescoço da “girafa mãe”. O resultado pode ser visualizado a seguir. 

16cm 
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Figura 323: 6º encontro. Estudo de escala e tamanho da “girafa mãe e girafa filhote”. Com auxílio parcial. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Na continuidade dos exercícios sobre escala e tamanho, o livro La Cité de Carcassone (SUAUT, 
CORVEST, 2009), foi utilizado novamente. A escala indicada nas imagens em relevo, que utiliza 
a figura humana como referência, foi importante material de apoio didático para auxiliar o 
adolescente a apreciar o tamanho monumental das edificações medievais apresentadas no 
livro. Vale dizer que R. S. B. já tinha algumas noções das vistas frontal, lateral e superior, e isso 
pode ter colaborado na compreensão da escala indicada nas imagens. 

Figura 324: 7º encontro. Observação tátil da escala presente no livro La Cité de Carcassone (SUAUT, CORVEST, 
2009). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A prática de desenho utilizando-se escala na imagem foi proposto no 15º encontro, e contou 
com um tipo de “maquete”, composta por objetos que caracterizavam uma montanha, uma 
casa, uma árvore e uma pessoa adulta, conforme indica Dondis (2007) a respeito de o 
“homem” ser usado como medida de escala. Na ocasião, comentou-se sobre o uso de 
maquetes, como na arquitetura, e notou-se que R. S. B. já teve contato com esse tipo de 
material, demonstrando conhecer um pouco sobre o assunto. No caso deste estudo, optou-
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se pelo uso da figura humana (ao invés de um animal) por esta ser considerada “(...) a principal 
unidade de medida do mundo circundante”213 (CORREA SILVA, 2011, p. 247, tradução nossa).  

Figura 325: 15º encontro. Maquete para estudo da escala e exame tátil dos objetos. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após análise tátil do conjunto tridimensional e de suas relações de tamanho, o participante, 
com o movimento das mãos sobre o espaço da folha, fez algumas sugestões de como 
desenhar a composição 214  solicitada. Os comentários trocados com a pesquisadora 
demonstraram uma tentativa de elaboração mental da imagem, entretanto, muitas dúvidas 
surgiram em relação à representação bidimensional contendo mais de um elemento e às 
diferenças de tamanho entre eles. Segundo ele: 

R.: “Eu queria fazer algo mais ordenado... e o homenzinho eu queria fazer aqui... [mostrando com 
o dedo indicador o canto da folha] e a casa como se estivesse no olhar dele... mas seria mais
complicado se fosse representá-lo... o rosto dele virado...”

P.: “Mas você pode fazê-lo de frente, como se estivesse do lado da casa... e pode ser aquele que 
você já desenha.” 

R.: “Beleza, então... mas como eu iria representar o homenzinho aqui?” 

Com auxílio sensório-motor da pesquisadora, foi analisado o espaço do papel e a melhor 
sequência de elaboração da imagem, já que se tratava de uma composição com quatro 
elementos (montanha, árvore, casa e figura humana). Mesmo com as dúvidas do início da 
atividade, observou-se que a cada traçado R. S. B. ficava mais seguro, além de demonstrar 
curtir a atividade, e isso pôde ser notado quando ele fez as linhas verticais da casa: “Vai ser 
uma casa no ‘pé da montanha’... daquelas que sofrem a pressão do desmoronamento...”. Após o 
desenho da montanha e das linhas externas da casa, o passo seguinte foi discutir a altura da 
porta em relação à altura do homem. Foi novamente examinada a maquete da casa para 
conferir as distâncias e para “o homenzinho não bater a cabeça na porta”. 

213 “(...) es la principal unidad de medida del mundo circundante” (CORREA SILVA, 2011, p. 247).  
214 Sequência da composição: montanha, linha de base da montanha, casa, linha de base da árvore, árvore, figura humana.  
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Figura 326: 15º encontro. Observação tátil do espaço da porta no desenho e na maquete. Com auxílio. Fonte: 
Arquivo da pesquisadora. 

Estes foram alguns de seus comentários durante o desenho, os quais indicam a importância 
de se ter um repertório básico mínimo para que se possa avançar em estudos mais complexos, 
como no caso desta composição: “Não vou fazer os olhos porque ele tá entrando na casa... Não 
sei se vou fazer a mão, senão vai ficar muito detalhista... A partir daqui vou fazer a perna... ele tá 
com o pé na porta, lógico, ele não vai ficar sobrevoando... Sabia que ficou bem melhor desenhar 
o homenzinho na porta, pois assim você tem uma noção...”. 

É importante ressaltar que neste estudo de escala não foi utilizado um desenho em linha de 
relevo tátil como referência bidimensional, e que R. S. B. conseguiu realizar a composição 
apenas com o uso da maquete tridimensional, parecendo entender que a linha de contorno 
do objeto é a mesma linha que o representa no papel. A seguir, pode ser observada a imagem 
final, a partir do ponto de vista de R. S. B., e que contou com o auxílio da pesquisadora apenas 
para a localização dos elementos na cena. 

Figura 327: 15º encontro. Desenho realizado por R. S. B. após exame tátil da maquete tridimensional. Com auxílio 
parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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A direção e o movimento 

De uma maneira bem simplificada, a análise sobre o movimento foi inicialmente motivada 
pelo modo de caminhar de uma pessoa e como isso pode ser representado no desenho, com 
as sugestões das pernas “em pé” e “andando”, que R. S. B. desenhou de memória, a partir da 
percepção de seu próprio corpo. Nesse contexto, Kennedy (1993) apresenta algumas 
estratégias de desenho utilizadas por cegos adultos na representação do movimento para 
homem em pé, homem andando e homem correndo, que incluem braços e pernas. Nos 
desenhos estudados por Kennedy, o “homem em pé” está geralmente desenhado de frente, 
com os pés virados, cada um para um lado;  e no “homem andando” os joelhos estão 
dobrados. Segundo o autor, isso provavelemtne está relacionado à postura que o corpo 
assume para a realização desses movimentos. Observou-se que R. S. B. também representou 
o movimento de maneira semelhante ao estudo de Kennedy, conforme pode ser visualizado
a seguir.

Figura 328: 6º encontro. Desenhos de memória de R. S. B. simulando movimentos das pernas de uma pessoa “em 
pé” e “andando”. Sem auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após os desenhos de memória, foi realizada uma caminhada do participante no próprio local, 
a fim de se observar a direção/inclinação que as pernas adquirem e o que acontece com o 
joelho durante esse movimento.  

Figura 329: 6º encontro. Movimento do participante a fim de se observar a direção/inclinação que as “linhas” das 
pernas adquirem. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Tendo em vista que o escopo da pesquisa tratava do estudo de animais, o adolescente 
demonstrou curiosidade pelo estudo do movimento das suas pernas. Na ocasião, os exercícios 
tratavam do desenho da girafa e a miniatura tinha apenas uma das pernas em movimento 
dobrado e inclinado.  

Segundo ele, “No caso das pernas da girafa eu me confundiria, porque ela tem quatro pernas e 
eu teria que ver o que cada uma dessas quatro pernas iria fazer”. Na continuidade da sua 
reflexão, ele comentou sobre a miniatura de um pônei que tem em casa e sobre a posição de 
suas quatro pernas, as quais ele simulou com os dedos da mão. 

Figura 330: 6º encontro. Simulação de movimento das pernas da miniatura de pônei. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

No 8º encontro, foram retomados os estudos sobre direção e movimento. No desenho da 
girafa bebendo água, foram abordados apenas a direção e o movimento do pescoço inclinado 
para baixo e a sequência/ordem de elaboração da imagem, já que esta continha três 
elementos: a girafa, a linha da água e a linha de base.  

Figura 331: 8º encontro. Pictograma de girafa em linha de relevo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A fim de não sobrecarregar o adolescente com muitas informações ao mesmo tempo, 
separadamente foi estudada a posição da cabeça de perfil e ampliada, em linha de relevo, 
considerando-se que R. S. B. não conhecia ainda representações gráficas em posição de perfil. 
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Foram especialmente examinadas as posições das orelhas, chifres e olhos, já que de perfil 
estes elementos se configuram de maneira diferenciada, comparando-se à posição frontal. A 
leitura tátil da cabeça de girafa ampliada foi realizada com o exame tátil da miniatura, com o 
auxílio da pesquisadora, observando-se o formato do focinho e a posição dos olhos na lateral, 
dos chifres e das orelhas. 

Figura 332: 8º encontro. Leitura tátil do detalhe ampliado da cabeça de girafa em relevo e exame tátil da miniatura 
em relevo. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Antes da realização do desenho, foram analisadas as direções do pescoço, dos chifres, das 
orelhas e do focinho em relação à horizontalidade da linha ondulada da água. O desenho foi 
realizado sem dificuldades em relação ao tamanho dos componentes e o adolescente 
necessitou de auxílio apenas para localizá-los em torno do círculo.  

Por outro lado, a boca da girafa foi desenhada com certa insegurança em função do pouco 
espaço disponível para o traçado, pois isso não favorecia a sua percepção tátil, bem como a 
consulta ao pictograma em relevo era feita paralelamente à elaboração do desenho, a fim de 
se confirmar a localização das suas linhas.  

Figura 333: 8º encontro. Detalhe ampliado do pictograma em relevo e desenho resultante. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Antes de iniciar o desenho completo da girafa bebendo água, foi discutida a sequência215 de 
inserção dos elementos na imagem. Vale ressaltar a importância de se observar essa parte do 

215 É pertinente relembrar que foi realizado o estudo da mesma imagem com as participantes J. A. D. (Estudo de caso  2) e A. S. 
V. (Estudo de caso 3), em que foram exercitados dois tipos de sequência de desenho, com resultados diferenciados. 
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processo em função do espaço da folha e da necessidade de se “calcular” previamente as 
distâncias entre esses elementos, a fim de que as linhas do desenho se conectem de maneira 
coerente. Toda a elaboração da imagem216 a seguir contou com o auxílio da pesquisadora para 
a localização dos elementos do pictograma, e o desenho foi realizado sem auxílio e sem 
dificuldades pelo participante. 

Figura 334: 8º encontro. Composição com pictograma de girafa e cálculo com os dedos para o desenho das pernas 
da girafa. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Figura 335: 8º encontro. Desenho de girafa após leitura tátil do pictograma. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

No âmbito da presente pesquisa, alguns materiais foram utilizados no estudo do movimento 
do cachorro, dentre os quais uma miniatura articulada, um cachorro planificado em EVA e 
pictogramas em linha de relevo. 

216 O adolescente optou por iniciar fazendo a linha da água e a linha de base, depois o círculo da cabeça. Após o desenho do 
círculo, observou com atenção as posições e direções do pescoço, das orelhas e chifres, sendo que o focinho foi desenhado em 
tamanho maior para então inserir a linha da boca. Em seguida, foram desenhados o pescoço, o corpo, o rabo, as pernas, as 
manchas no corpo e o sol. 

18cm 



318               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

A manipulação da miniatura articulada foi realizada com auxílio da pesquisadora e permitiu a 
análise do movimento das pernas, cabeça e rabo, da dobra dos joelhos, da posição das patas 
e orelhas, além da alternância das pernas durante o movimento de caminhar e de correr.  

Após manipular o cãozinho de madeira, partiu-se para a questão de como desenhá-lo 
representando algum movimento. Para isso, a miniatura foi colocada pelo adolescente 
deitada sobre a mesa (da mesma maneira como no estudo anterior da girafa), a fim de facilitar 
a compreensão do rebatimento no plano. 

Figura 336: 8º encontro. Estudo do movimento com miniatura articulada e estudo do rebatimento do objeto para 
análise da sua representação bidimensional. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

Nos desenhos do cachorro em movimento, optou-se pela cabeça de perfil, a qual contou com 
auxílio sensório-motor para o seu traçado. Mesmo com o exame tátil da cabeça em miniatura, 
o adolescente não soube, neste primeiro desenho 217 , onde inserir a orelha e o focinho,
entretanto, após o auxílio da pesquisadora, demonstrou compreender bem a sua
representação. O desenho do cachorro correndo propiciou uma estimulante discussão sobre
o que acontece com as pernas nesse movimento, e para isso foi necessário retornar ao exame
tátil da miniatura de madeira.

Figura 337: 8º encontro. Desenho do cachorro por imitação sensório-motora e seu resultado indicando a direção 
“indo para a direita”. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora.  

217 Sequência do cachorro: círculo da cabeça, orelha, focinho, nariz e boca, olho, corpo, linha de base, pernas e rabo. 
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Sobre o segundo desenho de cachorro em movimento, após o exame tátil da miniatura, R. S. 
B. comentou: “Eu vou fazer o desenho que eu imaginei pra você... correndo mesmo”. A cabeça foi
redesenhada e na segunda tentativa contou com auxílio parcial para o focinho e nariz, sendo
que o corpo e as pernas (com os pés) foram realizados sem dificuldades. Discutiu-se sobre a
possibilidade de distanciar o cachorro da linha de base, a fim de sugerir mais movimento na
imagem.

1ª tentativa, sem auxílio 2ª tentativa, com auxílio parcial para o focinho (com a boca 
aberta) e nariz 

Figura 338: 10º encontro. Cabeça de cachorro de perfil, sem auxílio, e cachorro correndo. Com auxílio parcial. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Outro material utilizado para o estudo do cachorro andando foi um modelo planificado e 
articulado (baseado em Fleximan218). Nesse modelo não foram colocadas as articulações do 
joelho, a fim de facilitar a compreensão do movimento alternado das pernas, mesmo que o 
participante tenha declarado entender como os joelhos do cachorro se articulam durante a 
caminhada. O modelo também auxiliou na compreensão da cabeça planificada e de perfil.  

Figura 339: 11º encontro. Cachorro planificado e articulado em EVA, baseado em Fleximan, e estudo do movimento 
das pernas de cachorro andando. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

218 Fleximan foi projetado por Bogusław Marek para ajudar as crianças com deficiência visual a melhorarem a compreensão das 
partes do corpo e de desenhos táteis, mostrando pessoas realizando diferentes atividades. Funciona como um estágio intermediário 
entre um objeto tridimensional (corpo humano) e sua representação bidimensional. Disponível em: 
<http://www.hungryfingers.com>. 
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O resultado gráfico desse estudo pode ser visualizado a seguir. O desenho foi realizado com 
auxílio parcial para a representação do focinho. 

Figura 340: 11º encontro. Desenho de cachorro andando. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Outros movimentos das pernas do cachorro foram estudados em função da grande motivação 
do adolescente para o tema, a partir de representações em relevo e desenhos à mão livre, 
realizados pela pesquisadora no próprio encontro. 

Figura 341: 11º encontro. Representações de cachorro com as pernas em movimento, realizados à mão livre pela 
pesquisadora, no próprio encontro. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Durante o encontro, o participante demonstrou interesse em incrementar o próximo desenho 
e sugeriu uma imagem intitulada “Cachorro levando um osso”. Para isso, R. S. B. exercitou 
separadamente o desenho desse objeto, a partir de um esquema tátil. Apesar de o 
adolescente ter demonstrado entender o desenho em linha de relevo, na prática foi 
necessário auxílio constante da pesquisadora. As linhas do osso que ficam por trás do focinho, 
no desenho, seguiram o mesmo princípio da “linha imaginária”, já utilizada na representação 
da orelha do cachorro em vista frontal e compreendida por ele. Sugere-se que, em casos de 
desenhos mais complexos, sejam oferecidos à criança modelos táteis maiores, com destaque 
para o detalhe estudado, e que o traçado do desenho também seja praticado em tamanho 
maior, para que se possa entender a forma estudada. 

12cm 
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Figura 342: 11º encontro. Detalhe da cabeça de “Cachorro levando um osso” e o desenho completo realizado por R. 
S. B. Com auxílio da pesquisadora para o desenho do focinho. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Na composição a seguir, o estudo do movimento e da direção foi abordado simultaneamente, 
como no caso do desenho “Dois cachorros disputando o osso na subida”. Na imagem pode ser 
observada a direção inclinada da “rua”, bem como as direções opostas dos animais. Em função 
de o participante ter comentado que gostaria de colocar na cena os cães um de frente para o 
outro, mas que não sabia como iniciar com o desenho das pernas sobre aquela linha, a 
pesquisadora traçou uma cena simples, à mão livre, em linha de relevo. 

Figura 343: 11º encontro. Exame do modelo tátil. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Com auxílio, o modelo tátil foi examinado e analisado, considerando-se principalmente a 
direção oposta e o movimento entre os cães, necessário para se passar a informação 
pretendida. Durante a atividade de desenho219, ele optou por fazer as pernas paralelas, como 
se os cães estivessem correndo. Além disso, vale ressaltar a expressividade resultante da cena 
desenhada por R. S. B. 

219 Sequência: linha de base inclinada, pernas do cachorro 1, corpo, rabo, cabeça (orelha, focinho, boca e olho); corpo 
do cachorro 2, rabo, pernas, cabeça (orelha, olho, focinho) e osso. 
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Figura 344: 11º encontro. Desenho “Dois cachorros disputando o osso na subida”. Com auxílio para localizar o 
espaço do cachorro 2. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Sobre o uso de um modelo tátil como referência para a realização de desenhos, pode-se 
comparar ao que Duarte (2011) comenta sobre a criança vidente que, da mesma maneira que 
a fala, o desenho também é parte de um processo imitativo, e que a criança cega, pela sua 
deficiência sensorial, será privada dessa imitação se não lhe forem proporcionadas condições 
para que isso ocorra. Ainda segundo a autora, 

Ao propor uma aprendizagem por imitação do modelo, pretendo que, para 
além do simples ato de desenhar, a criança invisual possa realizar, por 
meio de outras modalidades perceptivas, o mesmo tipo de aprendizagem 
que as crianças visuais realizam pelo olhar: imitar alguém que, como ela, 
é sujeito na sociedade (DUARTE, 2011, p. 91). 

Acredita-se que, mesmo que a cena proposta no modelo tátil não estivesse totalmente de 
acordo com a imaginação do adolescente, foi um ponto de partida para que ele pudesse 
compreender uma situação de desenho mais complexa e futuramente realizar suas próprias 
tentativas gráficas. 

Ao final desse encontro, R. S. B. comentou, satisfeito, sobre o desenho de um cachorro feito 
com linhas modeladas com argila, que a professora de artes havia solicitado naquela semana 
e que, segundo a sua mãe, ficara muito parecido com o animal. Esse fato revela a importância 
do desenho no âmbito socioeducacional e também afetivo, pois o adolescente pôde 
participar da aula com seus pares, além da mãe ter compartilhado com o filho esse gratificante 
resultado, conforme sustentam Oliveira (1993) e Vygotsky (2009). 

Desenhos livres 

O último encontro foi reservado para a realização de um desenho livre, utilizando os 
conteúdos estudados, denominado “Paisagem”. Para isso, foram feitos comentários sobre 
linhas e figuras geométricas, pictogramas de cachorro e vaca e também a respeito de escala 
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e tamanho entre figuras desenhadas. Em função da complexidade da imagem que o 
participante quis elaborar, o desenho contou com o auxílio da pesquisadora. Foram 
discutidas, durante toda a sua elaboração, as possibilidades gráficas e as relações espaciais 
entre os 18 objetos, que foram inseridos aos poucos 220 . Pode-se observar a presença de 
elementos da linguagem visual (ponto, linha, formas, direção, escala e movimento) fazendo 
parte de todo o conjunto, e que seu estudo durante os encontros parece ter colaborado para 
este resultado gráfico. Seguem observações a respeito da imagem, incluindo as falas de R. S. 
B., que revelam a sua motivação para o tema e o interesse em aprender novos desenhos, como 
no caso dos esquemas de pássaro e de nuvem. 

Figura 345: 16º encontro. Desenho livre “Paisagem”, a partir do conteúdo estudado nos encontros. Papel formato 
A3. Com auxílio. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A cena foi sendo construída paralelamente a uma narrativa verbal que expressou o lado 
extrovertido do adolescente. Antes do primeiro traçado, ele comentou: “Como eu me interessei 
pela escala, vou fazer alguma coisa que tem a ver com a escala”. Nesse sentido, ele representou 
o “bezerrinho” menor do que a vaca e o homem distante, ao pé da montanha e ao lado de
uma árvore. No decorrer dos traçados ele perguntou: “Se eu quisesse fazer um pássaro, como
seria um pássaro básico?”. Ao tocar o pictograma de pássaro voando em linha de relevo,
rapidamente R. S. B. comentou que se parecia com o desenho do peixe, estudado no 12º
encontro. Esse fato pode ter colaborado para uma economia de esforço mental (LIMA, 2001),
já que ele identificou rapidamente a oval do corpo, o triângulo do rabo e as linhas curvas das

220 Este desenho pode ser visualizado em tamanho maior no Apêndice n. 29. Os itens numerados indicam a sequência que foi 
utilizada para o desenho. 
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asas. Talvez por ser um pictograma de baixa complexidade, R. S. B. ficou motivado para fazer 
um bando de pássaros voando: “Vou fazer algo interessante, quer ver? Quero fazer um negócio 
bem legal... os pássaros não vão poder ficar perto do sol, senão vai fazer mal pros coitadinhos...”. 
Após análise do espaço para o desenho, ele começou a traçar com muita espontaneidade as 
pequenas aves221. A seguir, o detalhe ampliado dos pássaros desenhados pela primeira vez. 

Figura 346: 16º encontro. Detalhe dos pássaros do desenho livre “Paisagem”. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O primeiro pássaro foi realizado com facilidade, logo após a leitura tátil do pictograma, sendo 
que apenas um deles contou com o auxílio da pesquisadora para o bico pontiagudo. Pode-se 
observar que o 5º pássaro, por falta de espaço, mudou de sentido e ganhou uma nova 
descrição: “As asas dele serão deformadas, por isso que ele não tá voando... ele tá saltando... 
agora quero colocar umas nuvens... como seria uma nuvem esquemática?”. A pesquisadora 
realizou à mão livre uma nuvem com linhas curvas; o participante entendeu prontamente o 
formato e desenhou nuvens sem esforço, ao lado dos pássaros. Na continuidade da 
elaboração da imagem surgiram muitas ideias, como a casa na montanha, o deslizamento de 
terra, o meteoro e o homem soltando a pipa (que contou com o auxílio da pesquisadora para 
inserir a pipa e a sua linha). O detalhe a seguir mostra os vários elementos em torno da 
montanha e como o relevo da natureza, estudado no encontro anterior, favoreceu a sua 
criatividade, colaborando para a elaboração da grande composição, realizada em papel 
formato A3. 

221 A sequência livremente adotada por R. S. B. foi iniciada pelo rabo, corpo, asas, cabeça (olho e bico). 

3º pássaro, com auxílio 
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Pássaro: 5cm 
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Figura 347: 16º encontro. Detalhe da montanha e seu entorno. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A partir da imagem elaborada, pode-se dizer que R. S. B. adquiriu novas habilidades motoras 
e cognitivas para o desenho, bem como expressou sua visão sobre o espaço circundante e seu 
conhecimento de mundo. 
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Resumo do estudo de elementos da linguagem visual a 
partir de pictogramas de animais 

A figura seguinte apresenta o repertório gráfico de R. S. B., realizado antes do estudo. 

Antes do estudo 

Linha horizontal Linhas horizontais paralelas Linha vertical Linhas verticais paralelas 

Linha oblíqua/inclinada Linhas oblíquas/paralelas Linhas curvas Linha espiralada 

Linha pontiaguda Linha ondulada Linhas perpendiculares Linhas cruzadas 

Círculo Quadrado Triângulo Flor 

Borboleta Árvore “Nave espacial” “Não desmate” 

 Figura 348: Desenhos de R. S. B. antes do estudo proposto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A seguir é apresentada uma síntese da produção de desenhos de R. S. B. após o estudo, com 
ênfase nos elementos da linguagem visual, utilizando-se pictogramas de animais e outras 
figuras. No total foram 16 encontros, somando-se 16 horas de atividades. É importante 
ressaltar que estes esquemas gráficos apresentam características formais que indicam os 
objetos desenhados (animais, casa, árvore), portanto, podem ser considerados desenhos 
comunicacionais. 
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ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL – Após estudo

Ponto e linha Forma Textura Escala e tamanho Direção e movimento 

Pontos de 
referência/estrela. 

Com auxílio parcial. 
Fig. 295  

Girafa. Sem auxílio. 
Fig. 353 

Girafa com textura de 
manchas. Com auxílio 
parcial. Fig. 320 e 335 

Girafa mãe e girafa 
filhote. Com auxílio 

parcial. Fig. 323 

Cachorro andando e cachorro 
correndo. Com auxílio parcial. 

Fig. 337 e 340 

Linha 
ondulada/linha da 
água. Com auxílio 

parcial. Fig.312 

Cachorro. Com auxílio 
parcial. Fig. 309 

Peixe com textura de 
escamas. Com auxílio 

parcial. Fig. 312 

Composição com 
montanha, árvore, casa 
e figura humana. Com 
auxílio parcial. Fig. 327 

Cachorros disputando osso 
na subida. Com auxílio 

parcial. Fig. 344 

Linhas 
curvas/escama de 
peixe. Sem auxílio. 

Fig. 353 

Vaca. Sem auxílio. 
Fig. 315 

Girafa bebendo água. Com 
auxílio parcial. Fig. 320 e 335 

Tabela 3: Síntese dos desenhos de R. S. B. após estudo proposto e elementos da linguagem visual abordados. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

9.4. Considerações sobre a experiência de 
desenho de R. S. B. 

a. Observou-se durante a coleta de dados que R. S. B. utilizou o seu repertório gráfico
adquirido até então, principalmente de linhas, figuras geométricas básicas e
esquemas gráficos, e que este conhecimento prévio colaborou para o estudo de novas
formas, texturas gráficas e dos conceitos de escala, direção e movimento;

b. desde o primeiro encontro, notou-se o uso da linguagem de desenho para a
nomeação de linhas e figuras geométricas, além da compreensão de outros aspectos
dessa linguagem, como: planos, vistas, perspectiva, simetria, linha de base, plano
tridimensional e plano bidimensional, composição, entre outros;
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c. a boa pressão da mão sobre o papel, bem como o acompanhamento com os dedos
da linha traçada, contribuiu para a desenvoltura e motivação para elaborar as figuras
em suas composições;

d. o uso das mãos e dedos como instrumento de medida foi fundamental para calcular
as distâncias entre figuras e linhas nas composições, e isso provavelmente advém do
seu contato anterior com leitura de desenhos táteis, experiência com desenho,
maturidade motora e cognitiva;

e. mesmo que o desenho não tenha sido praticado regularmente nos últimos cinco
anos, segundo relato do próprio adolescente, a facilidade para leitura tátil de
pictogramas e sua representação indicaram decorrer principalmente dessas noções
apreendidas anteriormente e que permaneceram na sua memória motora;

f. notou-se, ainda, durante a coleta de dados que, mesmo sem muita prática para o
traçado das linhas e figuras geométricas, R. S. B. respondia positivamente às
propostas, mostrando compreender a relação entre o objeto e o seu desenho, bem
como sobre a estrutura de construção do pictograma em partes, identificando
prontamente as linhas e figuras geométricas da forma estudada;

g. outro aspecto observado foi a capacidade de R. S. B. em realizar o traçado a partir do
exame tátil do objeto tridimensional, sem necessitar do modelo de desenho em linha
de relevo (como nos casos da maquete para o estudo da escala, e manchas da girafa),
indicando que houve uma compreensão de que a borda de contorno do objeto pode
ser comparada à mesma linha do desenho, conforme sustenta Kennedy (1993),
Acredita-se que isso poderá facilitar na compreensão de outras planificações de
objetos e de seus respectivos desenhos;

h. durante os encontros, percebeu-se também o interesse de R. S. B. pelo desenho
digital, indicando a possibilidade de estudos nesse âmbito para o público com
deficiência visual;

i. entre os elementos da linguagem visual abordados, a linha e a forma destacaram-se
em função dos traçados realizados para os pictogramas de animais, bem como de
outros esquemas gráficos (estrela, osso, nuvem, casa e montanha). Segundo R. S. B.,
dos pictogramas exercitados (girafa, cachorro, vaca, peixe e pássaro), o peixe e o
pássaro foram os mais fáceis, sendo a vaca e o cachorro os mais complexos de serem
assimilados, em função de seus aspectos formais;

j. a partir de questionamentos levantados, o adolescente colaborou no sentido de:
aprimorar a forma adaptada de alguns pictogramas; usar novas sequências para o
desenho; utilizar desenhos maiores para a leitura tátil;

k. uma das características interessantes dos desenhos de R. S. B. são os traçados em
grandes dimensões, e que para ele pareciam facilitar a localização das partes da figura, 
quando comparados às dificuldades encontradas no desenho da boca da girafa e do
cachorro, desenhadas de perfil em um pequeno espaço;

l. os desenhos construídos em partes (corpo, cabeça, pernas, etc.) foram bem
compreendidos por ele, talvez pela prática anterior a este estudo, aliada à linguagem
de desenho, que também lhe parecia familiar;

m. acredita-se que, em função do repertório de desenho e também da idade do
adolescente, a introdução direcionada de novos elementos da linguagem visual
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(textura gráfica, escala e tamanho, direção e movimento) na elaboração de imagens 
foi absorvida de maneira segura, e que refletiu nos resultados gráficos alcançados. 

No decorrer do último encontro, a pesquisadora reforçou que o tipo de desenho abordado na 
coleta de dados tinha um aspecto comunicacional, e a fala de R. S. B. indicou que ele 
compreendeu a proposta dos encontros, de se estudar um desenho enquanto código da 
linguagem de desenho, como pode ser observado no diálogo a seguir, que discutia esse 
aspecto: 

P.: “Quando você faz um desenho para uma pessoa que está longe e você não poderá explicar, é 
importante fazer um desenho que ela entenda. ” 

R.: “Por isso que tem que ser um desenho que se pareça, um desenho tipo esquemático, de código, 
que olhando a pessoa já entenda, é isso ou é aquilo, que seja algo universal... porque não adianta 
você fazer um desenho do jeito que acha o que é, e fica incompreensível. ” 

P.: “Esse desenho que você fala ‘fazer como você quer’ é um desenho mais artístico, mais pessoal...” 

R.: “É que nem a questão da Monalisa... a gente sabe que é uma mulher, mas ela tem algumas 
características que não se vê em outras obras, em outras pessoas...” 

P.: “Sim, ela é única. ” 

R.: “Exatamente. ” 

P.: “E um desenho esquemático vai representar uma categoria, por exemplo, uma mulher vai 
representar todas as mulheres. ” 

R.: “Tipo assim, essa é uma mulher, poderia ser uma loira, uma morena, mas é uma mulher. ” 

P.: “E como você desenharia uma mulher esquemática... você faria uma característica especial 
para diferenciar um homem de uma mulher? ” 

R.: “Bom, uma das coisas seriam os cabelos maiores... e isso pra nós, porque existem lugares em 
que os homens tem os cabelos compridos... e mais, por exemplo, um vestido, que a gente poderia 
tentar representar... assim, porque o rosto humano é o rosto humano, mas para diferenciar de 
mulher são algumas coisas assim, desse tipo. Pelo menos pra você desenhar, você não vai se 
preocupar muito... os artistas sim, mas nós não. ” 

Pode-se perceber, a partir das palavras de R. S. B., que ele compreendeu a diferença de um 
desenho com enfoque artístico e personalizado em relação a um desenho mais esquemático 
e generalizante, sugerindo a importância de aprendizado desse tipo de desenho para 
comunicar uma ideia. 
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10. Capítulo 10 - Análise de dados

A análise dos dados evidenciou aspectos em relação ao ensino de desenho, com base no livro 
Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), e aos 
elementos da linguagem visual abordados nesta investigação, os quais serão apresentados a 
seguir. É válido lembrar que, nos procedimentos apresentados nos estudos de casos, as linhas 
e figuras geométricas eram exercitadas por primeiro, a fim de se desenhar posteriormente os 
pictogramas. Assim, após o participante ter alcançado certo domínio de desenho desses 
pictogramas, iniciava-se o estudo da textura gráfica, da escala, do tamanho, bem como da 
direção e do movimento.  

Foram realizados aproximadamente 3250 desenhos pelos quatro participantes, dentre os 
quais linhas, figuras geométricas, pictogramas e desenhos livres.222 

10.1. Análise sobre os elementos da 
linguagem visual 

 O ponto 

O ponto foi compreendido pelos participantes como elemento representativo para olhos e 
nariz dos animais estudados, conforme propõem Duarte e Piekas (2013), e como ponto de 
referência para início e fechamento da forma (DUARTE, 2004a, 2011) proposto para as 
participantes de 6 e 10 anos de idade, pois estas ainda não compreendiam que para o traçado 
resultar em uma figura específica (por exemplo, o círculo) seria necessário fazer com que o 
traçado se encontrasse em um mesmo ponto (no ponto de referência).  

Da mesma maneira, o ponto foi útil para exercícios da relação espacial “fora” e “dentro”, que 
ocorreu na leitura tátil da forma nos primeiros contatos com a representação bidimensional 
em linha de relevo da participante de 6 anos de idade223. Com base nessas constatações, 
concluiu-se que o ponto é um elemento muito importante no início do aprendizado de 
desenho por crianças cegas. 

222 Ver dados quantitativos de cada participante nos Apêndices n. 24, 25, 26 e 27. 
223 Ver Estudo de caso 1. 



334               ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

Cabeça de cachorro de J. A. D., 10 anos, 
usando pontos de referência para desenho 
das orelhas e do corpo. 16º encontro. Com 

auxílio parcial 

Exercícios de A. A. S., 6 anos, para percepção do espaço de “dentro” e 
de “fora” do círculo em linha de relevo e marcação de pontos perfurados 

no papel. 10º encontro. Sem auxílio 

Figura 349: Exercícios com uso do ponto. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 A linha 

A linha foi abordada na maioria dos exercícios, seja como estudo isolado, na elaboração 
dos pictogramas ou nas composições (como linha de base e linha da água, por 
exemplo). Verificou-se que três participantes (10, 14 e 16 anos) já conheciam as linhas 
horizontal, vertical e inclinada (ou oblíqua) e as nomearam sem dificuldades no 
momento da leitura tátil das linhas em relevo, indicando ter contato com as mesmas no 
cotidiano escola.  As demais linhas não foram identificadas, nem nomeadas prontamente, 
havendo troca na sua denominação ou não as conhecendo na sua maioria, salvo por R. S. 
B., que já havia estudado com o mesmo material didático anteriormente, e relembrou com 
facilidade os tipos de linhas. Isso sugere que os exercícios que foram repetidos várias 
vezes por R. S. B., naquela época, podem ter contribuído para a formação de uma 
memória motora para o desenho das respectivas linhas (ROCHA; SHOLL-FRANCO, 2006; 
DUARTE, 2008b; PIEKAS, 2010). É válido dizer que os participantes entenderam o uso 
da linha como elemento que compõe a forma do pictograma de animal, presente nas 
figuras geométricas para o corpo e cabeça, ou no seu uso para as pernas, rabo e orelhas.  

Além de serem usadas na construção das figuras geométricas e pictogramas, as linhas: 
horizontal, vertical, inclinada e ondulada possibilitaram o estudo da direção (girafa em pé, na 
vertical; girafa bebendo água, com o pescoço inclinado; linha inclinada da montanha; entre 
outros) e o estudo do movimento (linha ondulada da água, na horizontal; linhas inclinadas 
para as pernas do cachorro correndo).  

Deve-se considerar também o resultado tátil da linha que a criança realiza, pois é importante 
que ela perceba o traçado com os dedos e tenha noção do seu próprio processo de 
aprendizado. Acredita-se que o auxílio por imitação sensório-motora e os exercícios repetidos 
também contribuíram para o estudo das linhas, sejam estas isoladas ou enquanto 
componentes das figuras geométricas e dos pictogramas.  

Vale ressaltar a importância de identificar e nomear as linhas durante o exame tátil de imagens 
em relevo e em objetos tridimensionais, para que a criança vá internalizando as convenções 
da decodificação da forma. 
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 A forma 

A forma foi o elemento da linguagem visual mais exercitado, por meio do exame tátil 
das miniaturas tridimensionais, da leitura tátil dos desenhos em linhas de relevo e 
também por exercícios de figuras geométricas, pictogramas e composições livres. A 
proposta de sequência de estudo do pictograma apresentada no método de pesquisa, 
sugerida por Duarte (2011), mostrou que há possibilidades no sentido da criança 
assimilar a decodificação da forma tridimensional para a forma bidimensional, praticar o 
uso de convenções, relações espaciais, direção e linguagem de desenho, além da 
possibilidade de acompanhar o seu desenvolvimento gráfico.  

A sequência de ensino de desenho do pictograma proposta por Duarte e Piekas (2013), que, 
de uma maneira geral, inicia-se com o desenho da cabeça, corpo, pernas e rabo, apresentou 
resultados que confirmaram a importância do exercício de reconhecimento da forma 
tridimensional, da planificação do pictograma separado em partes e do desenho em relevo, a 
fim de auxiliar na compreensão da decodificação do objeto e das convenções gráficas. Essa 
sequência foi a mais utilizada nos desenhos, considerando-se que, após os primeiros 
exercícios, nos quais eram observados o tamanho e o agrupamento dos componentes, a 
criança podia desenhar na sequência que melhor lhe conviesse, indicando, assim, a 
possibilidade de com o tempo adquirir autonomia para o desenho. 

Observou-se que o uso das mesmas figuras geométricas para a construção dos pictogramas 
facilitou o estudo dos diferentes animais, a exemplo dos pictogramas de pássaro voando e de 
peixe, dos quais o corpo, as asas e o rabo são formas iguais e estão na mesma posição nas 
figuras. Isso confirma a opinião de alguns autores sobre a importância da redundância 
(repetição) da forma e também sobre a aplicação de regras semelhantes na elaboração de 
desenhos táteis (BERLA, 1982 apud BARDISA, 1992; SHARAN, 1984 apud WIĘCKOWSKA, 2003; 
CARDEAL, 2011; CLAUDET, 2017).  

Figura 350: Formas iguais para corpo, rabo, barbatanas e asas, dos pictogramas de pássaro voando e de peixe. 
Baseado em Duarte e Piekas (2013). Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Durante a coleta de dados, foi possível notar a assimilação dos participantes a respeito das 
características que diferenciam os animais entre si e que é possível representá-los utilizando 
pontos, linhas e figuras geométricas, bem como as participantes mais jovens (6 e 10 anos) e 
com pouca experiência de desenho compreenderam, já nos primeiros encontros, que por 
meio do fechamento da linha é possível construir a forma, conforme indicam Duarte (2004a, 
2011) e Duarte e Piekas (2013).  
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Em relação ao ato de desenhar o pictograma, reparou-se que alguns deles foram mais 
complexos do que outros, portanto, aconselha-se iniciar o ensino sempre pelos mais simples. 
Por exemplo, para R. S. B., 16 anos, o peixe foi considerado o pictograma mais fácil de 
desenhar, em comparação à girafa, o mais difícil. É importante ressaltar que a girafa foi 
estudada com a cabeça em duas posições (de frente e de perfil), e que isso deixou o seu estudo 
mais complexo.  

Outro aspecto importante está relacionado aos elementos abstratos do desenho do 
pictograma, como o esguicho da baleia e a linha da água, portanto, acredita-se que a 
compreensão da convenção de representação gráfica desses elementos exige um maior grau 
de maturidade cognitiva da criança. No caso do estudo do esguicho da baleia e da linha da 
água, a participante de 10 anos demonstrou compreender a proposta, e alcançou resultados 
que estavam de acordo com o pictograma estudado. 

Vale dizer que os pictogramas de animais utilizados nesta pesquisa têm características que se 
assemelham às diretrizes apontadas por Bardisa (1992), Eriksson (1999), Lima (2001), 
Więckowska (2003), Piekas (2010), Duarte (2004a, 2011), Cardeal (2011) e Correa Silva (2011) 
a respeito de que os desenhos devem ter a forma simplificada com linha de contorno fechada, 
como também manter as mesmas características formais que se encontram no objeto. 

A elaboração do pictograma em partes, por meio do desenho dos elementos em sequência, 
alcançou resultados que são pertinentes em relação à proposta do método abordado 
(DUARTE; PIEKAS, 2013), pois os participantes identificavam sem dificuldades as linhas e 
figuras geométricas e as nomeavam de acordo com a parte do corpo do animal, necessitando 
eventualmente de auxílio para a tarefa. 

Outro aspecto importante observado em R. S. B., 16 anos, foi a capacidade de realizar o 
traçado do desenho logo depois do exame tátil do objeto tridimensional, a exemplo da 
composição da casa, com montanha e árvore, sem necessitar do desenho em linha de relevo 
como referência bidimensional, indicando que houve uma compreensão de que a borda de 
contorno do objeto pode ser comparada à mesma linha do desenho, conforme sustenta 
Kennedy (1993). 

O estudo da forma com R. S. B., 16 anos, foi construtivo para esta pesquisa em função da noção 
prévia de desenho que este participante tinha, além da coordenação motora apurada, boa 
pressão da mão para o desenho e capacidade para interpretar informações táteis. Isso 
possibilitou ampliar as discussões a respeito de proporções e características da forma, 
sequência de desenho, composição da imagem no espaço gráfico e desenhos mais 
elaborados, indicando que “[...] uma vez consolidada a aprendizagem, as crianças podem e 
devem ter autonomia para adotar diferentes movimentos de traçado de acordo com suas 
vontades e prioridades” (DUARTE; PIEKAS, 2013, p. 90).  

Além disso, os questionamentos levantados por esse adolescente colaboraram no sentido de 
aprimorar a forma de alguns pictogramas (como a boca do focinho da girafa e o focinho do 
cachorro), de usar outras sequências para o desenho e utilizar desenhos maiores para a leitura 
tátil. Nesse sentido, seria válido promover a participação de crianças e adolescentes em novas 
pesquisas, pensando-se no aprimoramento do método. 
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Outra consideração a respeito da forma consiste na relação entre as quatro pernas observadas 
nas miniaturas tridimensionais (girafa, vaca, macaco, cachorro e gato) e as quatro pernas 
observadas nos pictogramas, que facilitou a compreensão da decomposição da forma. Nesse 
sentido, Polly Edman exemplifica dizendo que o reconhecimento da imagem de elefante é 
melhor com quatro pernas, se comparado com o desenho que mostra apenas duas pernas 
(EDMAN, 1992 apud CORREA SILVA, 2011). Vale lembrar que no esquema gráfico da criança 
vidente é comum observar os animais quadrúpedes com as quatro pernas desenhadas. Ainda 
sobre esse assunto, acredita-se que o uso de linhas duplas para representar a perna do animal 
deve ser considerado como uma possibilidade no ensino de desenho para a criança cega, pois 
este recurso foi utilizado pela participante de 14 anos, de maneira equivalente aos desenhos 
das crianças videntes. 

É válido comentar que a cabeça da girafa na posição de perfil, na qual os elementos não se 
apresentaram de maneira simétrica, não facilitaram a compreensão da imagem, levando a 
dificuldades na realização posterior do desenho, podendo-se dizer que a boca da girafa foi 
desenhada com insegurança por J. A. D., 10 anos, e por R. S. B.( 16 anos), talvez em função de 
nunca terem desenhado nessa posição e também do pouco espaço disponível para o traçado, 
pois isso não favorecia a sua percepção tátil. Por outro lado, a participante A. S. V. (14 anos), 
desenhou com tranquilidade um tipo de perfil em linha contínua, diferente do modelo 
proposto, que provavelmente ela tinha como referencial dos seus desenhos de memória. 

Desenho em relevo ampliado, 
para estudo do perfil da cabeça 

da girafa 
J. A. D., 10 anos, 10º encontro, 

sem auxílio 
A. S. V., 14 anos, 6º encontro, 

sem auxílio 
R. S. B., 16 anos, 8º encontro, 

com auxílio para o focinho 

Figura 351: Estudo da cabeça de perfil da girafa bebendo água. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Para Berla, as figuras simétricas contribuem para maior clareza tátil (BERLA, 1982 apud 
BARDISA, 1992; CORREA SILVA, 2011), enquanto Claudet (2017) sugere que desenhos de 
animais sejam apresentados de perfil. É importante também considerar que alguns detalhes 
da imagem funcionam como distratores (LIMA, 2004), pois dificultam a fluência da leitura tátil 
em função do acúmulo de traços e direções em uma pequena parte do desenho. Acredita-se 
que, em casos como esses, é válido pensar em um redesenho da figura, bem como iniciar os 
exercícios utilizando partes ampliadas dos pictogramas (a exemplo das cabeças dos animais), 
para que ocorra uma boa leitura tátil e compreensão da forma estudada. No caso dos 
resultados da presente pesquisa, os dados alcançados são escassos para se chegar a 
conclusões mais elaboradas sobre essa questão. 

Para complementar essas observações, vale dizer que ocorreram situações de sobreposição 
da forma (PILLAR,1996), também denominada superposição por Wong (2001), em pelo 
menos duas propostas, e que os participantes demonstraram compreender como 
representar, pelo desenho, situações como essa. Acredita-se que isso se deve à orientação da 
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pesquisadora durante a leitura tátil da forma, porém, autores com Correa Silva (2011) e Lima 
(2004), sugerem que se evite oferecer às pessoas cegas imagens que contenham 
sobreposição, para não comprometer a leitura sequencial do tato. 

Figura 352: Sobreposição da forma no desenho de montanhas de A. S. V., 14 anos, pictograma e desenho de 
cabeça de cachorro, de R. S. B., 16 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 A textura gráfica 

Em função das texturas propostas serem semelhantes à linha curva, linha inclinada (traços 
curtos) e a oval, e já terem sido exercitadas por eles em situações anteriores, sua aplicação no 
corpo dos animais foi realizada com destreza. Por outro lado, mesmo que os participantes 
tenham alcançado resultados próximos às texturas estudadas, sugere-se exercitar o seu 
desenho dentro de formatos maiores e em várias direções, para que seja praticada a 
localização e a repetição desses elementos gráficos. 

Figura 353: Leitura tátil da textura gráfica e desenhos resultantes. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A utilização de outros materiais também foi válida, a exemplo do livro tátil La Cité de 
Carcassone (SUAUT; CORVEST, 2009), que teve por objetivo proporcionar uma experiência 
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perceptiva de vários padrões gráficos em relevo, pois permitiu o contato com outros tipos de 
traços, sendo possível exercitar a sensibilização tátil, conforme propõe Bardisa (1992). 

Figura 354: Leitura tátil de padrões gráficos do livro La Cité de Carcassone. Fonte: Suaut e Corvest (2009). 

Vale dizer que é importante analisar a textura em objeto real ou miniatura, a fim de que a 
criança entenda a razão desses tipos de traçados utilizados nas texturas gráficas.  

Figura 355: Exercícios de exame tátil em miniaturas tridimensionais de cachorro com pelo sintético e de peixe de 
madeira com escamas em baixo relevo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Acredita-se que o estudo das texturas em geral, e da textura gráfica no âmbito da leitura tátil 
e no exercício de desenho, poderá proporcionar à criança um ganho cognitivo e motor, 
melhorar a sensibilização tátil (BARDISA, 1992; BARRAGA, 1978), bem como melhorar o 
reconhecimento e a diferenciação dos objetos do seu entorno, além da leitura dos códigos 
utilizados em mapas. As texturas gráficas utilizadas pelas crianças videntes se mostraram um 
bom referencial de estudo com as crianças cegas, conforme observado nesta investigação. 

 A escala e o tamanho 

Por meio das composições gráficas realizadas, verificou-se que a menina de 10 anos e os 
adolescentes de 14 e 16 anos de idade conseguiram estabelecer diferenças de tamanhos entre 
girafas, baleias, peixes e árvores, além de escala entre montanhas, árvore, casa, figura humana 
e animais, representando-os com segurança no plano bidimensional. 
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Estudo de tamanho entre peixe e baleia, 
por J. A. D., 10 anos 

Estudo de tamanho entre montanha, 
árvore e girafa, por A. S. V., 14 anos 

Estudo de escala entre montanha, casa, árvore 
e figura humana, por R. S. B., 16 anos 

Figura 356: Estudo de escala e tamanho. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em função dos resultados da participante de 6 anos de idade, acredita-se que atividades 
focadas nos tamanhos entre objetos, tanto no âmbito tridimensional quanto bidimensional, 
possam ser trabalhadas com crianças cegas nessa idade. 

Figura 357: Estudo de tamanho entre esferas tridimensionais e entre pássaros, por A. A. S., 6 anos. Fonte: Arquivo 
da pesquisadora. 

Em relação ao tamanho dos pictogramas do livro Vocabulário pictográfico para educação 
inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), sugere-se que eles sejam apresentados à criança 
em tamanho um pouco maior do que no livro, em função dos detalhes internos das cabeças 
dos animais, conforme utilizado nesta pesquisa. Por outro lado, considerou-se o tamanho dos 
pictogramas adequados para o estudo como um todo, pois não eram grandes demais, de 
modo que fosse possível perceber o seu contorno dentro da área da mão, conforme indica 
Lima (2004).  

Figura 358: Leitura tátil do pictograma de coelho por A. A. S., 6 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Convém ressaltar que as cabeças dos animais ampliadas facilitaram a compreensão dos seus 
detalhes, da mesma maneira que os pictogramas estudados apresentam proporções em 
conformidade com os animais reais, conforme diretrizes indicadas por Sharan (1982 apud 
WIĘCKOWSKA, 2003) e Claudet (2017) a respeito de que as proporções da figura devem estar 
de acordo com a realidade. 

O uso das mãos e dedos como instrumento de medida (BARDISA, 1992) foi fundamental para 
calcular as distâncias entre figuras e linhas nas composições, a exemplo do participante R. S. 
B., 16 anos, e isso provavelmente advém do seu contato anterior com leitura de desenhos 
táteis, experiência com desenho, maturidade motora e cognitiva. De acordo com Correa Silva 
(2011), é importante exercitar a escala e a proporção nos desenhos de objetos para 
complementar os dados provenientes do meio ambiente, já que isso é geralmente 
evidenciado somente nos mapas. 

 A direção e o movimento 

Por meio dos resultados alcançados, acredita-se que os estudos das direções horizontal, 
vertical e inclinada, bem como dos sentidos direita e esquerda que as linhas e objetos 
assumem no plano tridimensional e sua representação no plano bidimensional, foram 
assimilados pelos participantes de 10, 14 e 16 anos de idade. É importante lembrar que os 
exercícios foram iniciados com a leitura tátil das linhas em relevo e seu desenho, e foram 
complementados com a análise da direção que as miniaturas de animais assumem no espaço 
tridimensional, como também o tipo de movimento que o corpo do animal faz para realizar 
algum tipo de tarefa, como correr, andar e beber água. 

Figura 359: Estudo da direção e movimento no plano tridimensional. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Após essa análise, os participantes iniciavam os exercícios de desenho, a fim de complementar 
o estudo da direção. Vale dizer que a participante de 6 anos realizou esses exercícios apenas
com linhas de massinha de modelar, as quais ela nomeava apenas como “linha reta”, não
estabelecendo as direções espaciais horizontal, vertical ou inclinada, indicando que em
estudos como este deve-se estar atento à idade e à maturidade da criança. Cabe considerar a
importância de se utilizar a nomenclatura correta ao se estudar essas direções e de se
trabalhar com objetos conhecidos que façam parte do entorno da criança. A seguir, alguns
exemplares de estudo da direção e do movimento.
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Estudo das direções direita e esquerda, 
por J. A. D., 10 anos 

Estudo do movimento do corpo do 
macaco balançando no galho, por A. 

S. V., 14 anos

Estudo do movimento do cachorro 
andando, por R. S. B., 16 anos 

Figura 360: Estudo da direção e movimento no plano bidimensional. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

O capítulo a seguir apresenta as considerações finais dessa investigação, mais 
especificamente sobre o processo de ensino de desenho, o método de pesquisa, os elementos 
da linguagem visual e a deficiência visual. Complementam ainda o capítulo outras 
contribuições da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 
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11. Considerações Finais

11.1. Considerações sobre o processo de ensino 
de desenho 

O ensino individualizado, momento em que foram praticados desenhos com auxílio total, com 
auxílio parcial e sem auxílio, possibilitou acompanhar o desenvolvimento gráfico de cada um 
dos participantes. Nesse sentido, observou-se a importância de ensinar a criança a 
acompanhar o seu próprio desenho com o dedo indicador, conforme indica Bardisa (1992), 
bem como motivá-la a ler tatilmente a linha recém-desenhada, para entender o seu traçado 
e poder dar continuidade à elaboração da imagem. Dessa forma, a tatilidade da linha 
desenhada é relevante para que a criança consiga ler o próprio desenho, e para isso é 
necessário praticar a pressão da mão e dedos no intuito de realizar linhas táteis. Sugere-se, 
para essa prática, utilizar massinha de modelar e argila, além dos próprios traçados gráficos 
no papel sobre prancha rugosa e macia. 

Mais uma vez, vale comentar sobre a importância de desenhar com a criança para auxiliá-la 
na compreensão do movimento, da direção e também da localização da forma no espaço do 
papel. Esse modo de ensino, conforme indica Duarte (2008b, 2011), auxiliou no desenho de 
determinadas linhas, figuras e pictogramas, os quais mais tarde passaram a ser realizados 
sozinhos, a exemplo de J. A. D., 10 anos de idade.  

Considera-se relevante, antes dos exercícios de desenho, examinar na imagem em relevo a 
posição em que se encontram os elementos que constituem a figura e fazer as relações de 
localização, distâncias e tamanhos entre eles, para que aconteça um tipo de “aquecimento 
mental” a respeito da figura estudada, reforçando-se que, para isso, a colaboração do 
professor ou colega é imprescindível nos primeiros passos que a criança está dando na 
atividade gráfica. 

Conforme foi observado no presente estudo e também em investigações anteriores (DUARTE, 
2004a, 2011; BARDISA, 1992; PIEKAS, 2010), o aprendizado de desenho exige um grande 
esforço mental da criança, pois nesse processo estão envolvidos aspectos que vão desde a 
compreensão das partes do objeto e suas linhas de contorno, a linguagem do desenho e suas 
convenções, a leitura tátil da imagem em relevo, o espaço do papel, a localização do traçado 
e a pressão da mão, até a leitura tátil da linha desenhada, sem esquecer que a percepção das 
formas é assimilada de modo sequencial, portanto de modo mais lento.  

Desse modo, a fim de amenizar esse esforço, vale considerar os momentos lúdicos durante a 
atividade gráfica, com o uso de brinquedos da própria criança, a invenção de personagens e 
histórias que estimulem o desenho, o exame tátil de objetos reais da sala de aula, do jardim e 
pátio da escola, que estão próximos da criança e fazem parte da sua realidade (DUARTE, 2011; 
SIAULYS, 2005). Esse tipo de atividade foi praticada com A. A. S., de 6 anos, e com J. A. D., de 
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10 anos, e foi observado que propostas lúdicas estimularam a atividade e o desempenho 
gráfico nos encontros.  

Acredita-se que o tempo de uma hora de atividades de desenho por semana foi adequado 
para os participantes nesta investigação. Sugere-se alternar leitura tátil de imagens em relevo 
com exercícios de desenho, para não sobrecarregar a criança com muitas informações. No 
caso de crianças mais novas, como no caso de A. A. S., 6 anos, pode-se também alternar os 
exercícios de linhas e sólidos geométricos utilizando massinha de modelar e/ou argila, pois, 
além de exercitar a musculatura das mãos e dedos, auxilia no estudo da nomenclatura desses 
elementos.  

Durante a coleta de dados, observou-se que R. S. B., 16 anos de idade, utilizou termos 
da linguagem de desenho, como planos, vistas, perspectiva, simetria, linha de base, 
plano tridimensional e plano bidimensional, composição, entre outros, demonstrando 
interesse sobre o assunto. Isso mostra a formação de um repertório da linguagem de 
desenho que foi sendo construída aos poucos, indicando que esse conhecimento prévio 
também colaborou para o estudo de novas formas, texturas gráficas e dos conceitos 
de escala, direção e movimento.  

Vale complementar a importância de se utilizar a linguagem oral, de modo que 
seja compreendida pela criança, principalmente no que se refere às relações 
espaciais. Por exemplo, notou-se em um dos exercícios que houve uma falta de 
compreensão sobre a localização das barbatanas do peixe no momento de realizar o 
desenho, pois não havia sido discutido anteriormente os termos abaixo e acima.  

Sendo assim, como sugere Więckowska (2003), devem ser feitos exercícios comparando-se a 
posição do objeto no espaço (no plano tridimensional) com a posição do desenho e sua 
posição no espaço do papel (no plano bidimensional). Nesse mesmo contexto, para 
Szwedowska e Więckowska (2008), é importante também observar a nomenclatura correta 
utilizada, considerando as direções espaciais (vertical, horizontal, inclinada), as relações 
espaciais (mais perto, mais longe, ao lado, na frente, frente, atrás, para cima, para baixo, acima, 
abaixo, entre, no meio, etc.) e as relações temporais (depois, antes, agora, etc.). 

A sequência de elaboração do pictograma mereceu atenção principalmente durante 
o desenho dos elementos internos do círculo da cabeça do animal (olhos, nariz e boca),
sendo que a participante de 10 anos de idade apresentou dificuldades mais
evidentes. Nesse sentido, Duarte (2011) também apontou dificuldades semelhantes
vivenciadas no seu estudo de caso com Manuella.

Os estudos realizados com J. A. D. para o desenho da cabeça da girafa, no tamanho 
conforme proposto no livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – animais 
(DUARTE; PIEKAS, 2013), revelaram que seria mais indicado estudar primeiramente a 
cabeça do animal, em tamanho ampliado, a fim de se praticar o desenho e a posição dos 
olhos, nariz, boca e focinho dentro do círculo da cabeça, bem como das orelhas, fora do 
círculo. A figura a seguir mostra as tentativas de J. A. D. para o desenho da cabeça da girafa. 
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5º encontro, com 
auxílio parcial 

5º encontro, sem 
auxílio 

6º encontro, com 
auxílio parcial 

6º encontro, sem 
auxílio 

9º encontro, sem 
auxílio 

9º encontro, com 
auxílio total 

Figura 361: Tentativas de desenho da cabeça de girafa por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Abaixo são apresentados os dois tamanhos de cabeça de vaca baseados na proposta do livro: 
cabeça de vaca menor, sua versão ampliada, e o desenho resultante. 

Tamanho da cabeça conforme proposta do 
livro. Círculo da cabeça: 3cm Cabeça ampliada. Círculo da cabeça: 5cm 

Resultado de desenho de R. S. B., 16 anos, 
após estudo da cabeça de vaca. 3ª tentativa, 

sem auxílio 

Figura 362: Cabeças de vaca e desenho resultante. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Esses novos procedimentos foram utilizados no decorrer dos encontros com J. A. D., 10 anos, 
para o desenho de outros animais e também praticado com os outros participantes, 
com resultados que mostraram a importância do tamanho do desenho para que a criança 
possa fazer uma leitura tátil dos detalhes de maneira compreensível. 

Em relação à sequência de desenho do pictograma completo, os participantes (10, 14 e 
16 anos) realizaram a maioria dos pictogramas propostos no estudo, seguindo a 
sequência indicada pelo livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva – 
animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), ou seja, iniciando-se pela cabeça (com seus elementos 
internos e externos), corpo, pernas e rabo. Convém lembrar que a sequência não 
deve ser vista como um procedimento fixo, portanto, durante a atividade, vale 
observar a opção que a criança considera melhor para realizar o desenho. Desse modo, 
acredita-se que, para os primeiros exercícios, é importante propor uma sequência e 
realizar com ela o desenho, seja por meio de auxílio parcial ou total. Deve-se considerar, 
também, que a criança, no início do aprendizado, tende a realizar o traçado da linha sem 
retirar a ponta do lápis do papel, a fim de não se perder na localização das partes do 
desenho, em um traçado contínuo. No caso do desenho do pictograma, que é realizado 
pelo agrupamento de componentes, cabe ao professor auxiliá-la nos primeiros exercícios, 
marcando pontos de referência para que ela se oriente no desenho, além de observar se a 
linha traçada está alcançando a tatilidade suficiente para que seja percebida. A figura a 
seguir exemplifica o uso do ponto de referência, marcado primeiramente no centro do 
círculo para desenho do nariz, olhos e boca, e depois na linha do círculo, a fim de 
orientar o desenho das orelhas. Bardisa (1992) comenta sobre a dificuldade da criança para 
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o agrupamento e a organização das partes do desenho, e isso foi observado nos quatro
estudos de casos, já que os desenhos mais complexos exigiram dos participantes mais
tempo e prática, pois envolviam maior controle espacial e perceptivo.

Figura 363: Marcação dos pontos de referência para auxílio do desenho da cabeça de cachorro, realizado por J. A. 
D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

A sequência de desenho se tornou mais complexa quando os participantes passaram 
a elaborar composições com mais elementos, bem como mudando a posição do animal, 
como, por exemplo, da girafa bebendo água. A nova cabeça, agora de perfil, com o pescoço 
inclinado e focinho tocando na água, foram novos desafios para os participantes de 10, 14 
e 16 anos, indicando a necessidade de aprimorar estudos sobre esse assunto em 
investigações futuras. No caso das composições a seguir, pode-se observar que os 
desenhos Girafa 4 e Girafa 5, os quais foram iniciados com a linha de base e/ou linha da 
água, foram concluídos de maneira mais aproximada à sua referência em linha de relevo.  

Referência de composição de girafa bebendo água Girafa 1. Sequência: cabeça, pescoço, corpo, rabo, linha da água, 
pernas. J. A. D., 10 anos 

Girafa 2. Sequência: cabeça, pescoço, corpo, pernas, linha da água. 
J. A. D., 10 anos 

Girafa 3. Sequência: cabeça, pescoço, corpo, rabo, pernas, linha de 
base e linha da água. A. S. V., 14 anos 

Pontos de 
referência Ponto de 

referência 
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Girafa 4. Sequência: linha de base, linha da água, cabeça, pescoço, 
corpo, rabo e pernas. A. S. V., 14 anos 

Girafa 5. Sequência: linha da água, linha de base, cabeça, pescoço, 
corpo, rabo, pernas, manchas. R. S. B., 16 anos 

Figura 364: Composições com girafa bebendo água. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Além da sequência do desenho em si, é importante considerar a sequência das atividades, 
iniciando-se com exercícios mais fáceis, e aos poucos introduzir novos desafios à criança, de 
acordo com a capacidade cognitiva e motora e também da sua motivação para o desenho. 
Vale ressaltar que a observação e a análise das sequências dos desenhos não foram realizadas 
de modo aprofundado nesta investigação, e que merecem continuidade sob novos enfoques. 

Para Bardisa (1992), é importante que haja uma rotina de treinamento para que a criança 
consiga realizar uma boa organização do espaço gráfico, no sentido de distribuir os elementos 
que deseja ali inserir, de modo que possa fazer a leitura tátil do próprio desenho. Nesse 
aspecto, observou-se nos desenhos livres de A. S. V., 14 anos, a sua capacidade para realizar 
imagens mais elaboradas, as quais exigiram maior coordenação motora, noções de tamanho, 
direção, movimento e organização espacial, e isso provavelmente foi resultado de sua prática 
com desenho e observação da forma dos objetos tridimensionais, conforme conferido nos 
desenhos de memória de infância e nos exercícios realizados durante 16 encontros desta 
investigação. De acordo com Pillar (1996), a criança, ao desenhar, inter-relaciona a 
objetividade e a imaginação e, nesse processo, vai internalizando as convenções e a 
linguagem do desenho, e isso pode ser observado nos dois desenhos livres a seguir. 

Figura 365: 16º encontro. Desenho livre de A. S. V., 14 anos, baseado no conteúdo abordado nos 16 encontros. 
Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Acredita-se que o exercício de composições livres possa colaborar para uma organização 
mental espacial e que, por conseguinte, auxiliar na leitura de mapas e diagramas táteis, tanto 
em função da familiaridade com os elementos da linguagem visual utilizados nas 
composições (principalmente a exemplo das linhas, figuras geométricas, escala e direção) 
quanto pela localização e distância desses elementos dentro da imagem.  

Sugere-se, também, exercitar o raciocínio espacial no que diz respeito ao ponto de vista 
adotado para o desenho, já que o desenho é realizado sobre uma linha de base, em uma vista 
frontal, e a leitura de mapas é praticada levando-se em conta um ponto de vista superior.  Para 
Duarte (2011), desenhar várias figuras em uma mesma composição pode auxiliar a criança 
cega na compreensão de um espaço desconhecido ou que não consegue imaginar.  A opinião 
de Duarte (2011) reflete também na composição de R. S. B., 16 anos, que evidencia noções 
sobre relações espaciais, bem como o uso evidente da linha, da forma, da direção e do 
movimento.  

Figura 366: 16º encontro. Desenho livre “Paisagem”, R. S. B., 16 anos, baseado no conteúdo estudado nos 
encontros. Com auxílio parcial. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Ao se observar essas composições, pode-se dizer que elas comunicam, por meio das cenas 
figurativas, um pouco da percepção de mundo desses dois adolescentes, e promovem um 
diálogo entre aquele que desenha e aquele que observa a imagem, constituindo-se, portanto, 
em um tipo de comunicação pelo uso de signos (DARRAS, 1996).  

Sobre as composições livres, ressalta-se que os participantes tiveram auxílio parcial da 
pesquisadora para a localização dos componentes da imagem no espaço do papel, por outro 
lado, observou-se que noções de tamanho, posição, localização e sequência de desenho 
estavam sendo evidenciadas com mais entendimento e espontaneidade. Conforme indicam 
Więckowska (2003) e Talukder e Więckowska (2008), o desenho colabora na compreensão das 
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relações de direção, como direita, esquerda, e nas relações espaciais, como frente, atrás, para 
cima, para baixo, acima, abaixo, entre, no meio, entre outros, portanto, exercícios de 
composição com vários objetos na imagem são indicados, desde que a criança tenha 
estudado a forma de cada objeto no plano bidimensional, a fim de que o exercício não se 
torne muito complexo. Como já foi comentado, Wong (2001) sugere um estudo da forma 
isoladamente, antes desta fazer parte de uma composição com mais elementos. 

11.2. Considerações sobre o método de 
pesquisa 

Esta pesquisa constituiu-se de quatro estudos de casos e é válida em vários aspectos, pois 
possibilitou averiguar o desempenho de cada participante em relação ao uso dos elementos 
da linguagem visual na elaboração de desenhos de pictogramas e composições livres. Por 
meio da análise dos dados, foram feitas considerações que se aplicaram ao escopo maior da 
pesquisa, que é voltada para o ensino de desenho para crianças cegas. Esse tipo de estudo 
também permitiu saber mais sobre o universo de cada um dos quatro participantes, seus 
repertórios de desenho, modos de aprender a desenhar e seus resultados gráficos. Com os 
resultados obtidos nos estudos de casos, foi possível elaborar quadros224 com exemplares 
desses desenhos, que indica que crianças e adolescentes cegos congênitos utilizam 
elementos da linguagem visual de maneira equivalente aos desenhos das videntes, conforme 
indicado na hipótese desta investigação.  

Do mesmo modo, a técnica de observação participante permitiu perceber o contexto escolar 
de cada criança, pois a pesquisadora esteve inserida nos Centros de Atendimento Educacional 
Especializados durante o período da coleta de dados. Apesar dos encontros serem individuais, 
observou-se a relação desses participantes com os professores, colegas, entre brincadeiras e 
diálogos, além dos tipos de atividades por eles realizadas e qual material didático era 
utilizado. Sendo assim, esse tipo de técnica possibilitou maior acesso e compreensão em 
relação aos dados coletados. 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi conduzida nos próprios locais de estudo dos 
participantes, onde foi observado o processo de ensino e aprendizagem, de modo que foi 
possível notar como eles experimentam, interpretam e estruturam suas experiências naquele 
contexto. Uma das características desse tipo de pesquisa se refere à maneira como os dados 
são coletados, nesse caso, em contato direto com o participante, por meio de entrevista, 
vídeo, diário de campo e registros de desenhos, valorizando tanto o processo quanto os 
resultados. A relação mútua nas sessões de desenho ocorreu de maneira interativa, sendo o 
diálogo constante durante os exercícios, os quais, a princípio, eram explicados pela 
pesquisadora e depois realizados pelo participante. Os dados qualitativos alcançados 
permitiram observá-los em relação às suas experiências anteriores com a linguagem do 
desenho, a importância do desenho nos seus contextos socioeducacionais, bem como 

224 Os quadros podem ser visualizados a partir da página 363. 
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aspectos sobre o seu desenvolvimento cognitivo em relação à prática de desenho durante a 
coleta de dados.  

A entrevista estruturada possibilitou conhecer um pouco sobre cada participante, suas 
relações com o desenho em casa e na escola e o que já sabia desenhar. A realização de 
desenhos livres, linhas e figuras geométricas básicas ocorreu no intuito de registrar o 
repertório gráfico antes de iniciar os encontros com a pesquisadora. Vale dizer que essa foi 
uma técnica de coleta de dados importante, por propiciar um contato inicial com os 
participantes, que permitiu observar um pouco da desenvoltura para o desenho e a 
expectativa do participante em relação à pesquisa para a qual havia sido convidado. 

O registro dos dados por vídeo foi uma técnica de coleta fundamental nesta pesquisa, pois 
proporcionou a observação de aspectos que envolveram tanto a produção de desenhos como 
as falas e diálogos que ocorreram durante a coleta de dados. Além disso, o vídeo propiciou 
capturar detalhes de imagens sobre o processo de desenho, exame tátil de miniaturas e 
objetos, situações de diálogo e interação do participante com a pesquisadora, motivações 
para realização do desenho e revelação dos elementos escondidos e que não são percebidos 
após o desenho estar finalizado. 

Por se tratar de uma pesquisa com observação participante, o diário de campo constituiu-se 
uma ferramenta de coleta importante, pois viabilizou anotar ideias, estratégias, 
recomendações, reflexões e sugestões a respeito dos estudos ocorridos no dia do encontro, 
materiais utilizados e também anotações sobre os próximos estudos, de uma maneira rápida 
e prática, geralmente no próprio local das atividades. Sendo assim, os dados provenientes do 
diário de campo foram fundamentais para esta pesquisa. 

Figura 367: Diário de campo. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Os registros de desenho225 das crianças e adolescentes cegos constituíram a etapa principal 
de dados desta investigação, pois compreenderam todos os desenhos originais, dos quais 
pôde-se observar as dimensões, a tatilidade da linha, anotações sobre suas particularidades e 
a ordem de elaboração durante os 16 encontros ocorridos, totalizando 16 horas de atividade 
de desenho por participante. Os desenhos permitiram registrar o processo de ensino e 

225 Os desenhos selecionados para análise podem ser vistos nos Capítulos 6, 7, 8 e 9. 
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aprendizagem, e desse processo registrou-se o estudo de linhas e figuras geométricas, 
pictogramas e as suas variações no contexto abordado. A seguir podem ser observados alguns 
desenhos de J. A. D., 10 anos, e anotações da pesquisadora. 

Figura 368: Registros de desenhos de J. A. D., 10 anos, com anotações da pesquisadora. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Os dados quantitativos226 complementaram a análise de dados qualitativos, principalmente 
no sentido de averiguar a importância de exercícios motores para que o participante ganhasse 
mais segurança no traçado e fizesse os ajustes necessários na forma desenhada, 
considerando-se o objetivo do estudo, que era o de se aproximar na sua forma do esquema 
gráfico desenhado pelas crianças videntes, como um desenho que pudesse ser comum entre 
essas crianças e crianças cegas, ou seja, como um desenho comunicacional. Os resultados 
sugerem que crianças cegas inseridas no mesmo contexto educacional que crianças videntes, 
tendo como base uma metodologia adequada, podem compreender o desenho como recurso 
de comunicação, interação e aprendizagem. 

A etapa preparatória relativa ao desenho das crianças videntes, com foco na textura gráfica, 
escala, tamanho e movimento permitiu elaborar com mais segurança os exercícios para os 
participantes cegos, no sentido de observar como é o tipo de representação gráfica dentro da 
faixa etária abordada, além do que, os desenhos selecionados foram escolhidos tendo-se em 
vista a possibilidade de adaptação para o formato de pictograma. Sendo assim, pelos 
resultados alcançados nos dois grupos de crianças (videntes e cegos), é possível dizer que 
esquemas gráficos de crianças videntes colaboram na elaboração de procedimentos de 
ensino de desenho para crianças cegas, conforme estudos já realizados (PIEKAS, 2010; 
DUARTE, 2011); e também a exemplo dos pictogramas (DUARTE; PIEKAS, 2013), que tiveram 
por embasamento o desenho esquemático dessas crianças.  

A etapa principal consistiu na elaboração de desenhos por duas crianças e dois adolescentes, 
todos cegos congênitos, que se basearam nos exercícios do livro Vocabulário pictográfico para 
educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013). A proposta principal desse livro é o 
ensino de desenho por meio de uma sequência de aprendizagem de linhas, figuras 
geométricas e pictogramas de animais. Complementando essa sequência de ensino, foram 

226 Os dados quantitativos de cada participante podem ser conferidos nos Apêndices n. 24, n. 25, n. 26 e n. 27. 
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feitas algumas adaptações e variações desses desenhos, a fim de se estudar também o uso da 
textura gráfica, da escala e do tamanho, bem como da direção e do movimento. Com os 
resultados alcançados a partir da proposta do livro, complementado com as novas atividades 
desenvolvidas para esta tese, pode-se considerar que o livro colaborou para que os 
participantes conseguissem realizar os desenhos de maneira sequencial, seguindo os passos 
didáticos propostos, respeitando o nível de desenvolvimento de cada um deles, assim como 
as adaptações e variações permitiram que eles aprimorassem o seu repertório de desenho. 

A análise de dados227 dos desenhos dos participantes cegos foi realizada individualmente, 
observando-se o uso dos elementos da linguagem visual. Os dados provenientes da 
observação dos desenhos originais, vídeo e diário de campo foram anotados em uma tabela, 
contendo os tipos de ocorrências 228  que foram verificadas durante a coleta de dados. 
Posteriormente, foi feita a análise geral229 a partir dos dados alcançados nos estudos de casos, 
com o propósito de averiguar a possibilidade de uso desses elementos em procedimentos de 
ensino de desenho para crianças cegas. Vale dizer que, em virtude da idade diferenciada dos 
participantes, os exercícios propostos sofreram algumas mudanças em função do repertório 
de desenho, maturidade cognitiva e motora.  

A validação dos procedimentos foi realizada comparando-se os resultados gráficos 
individualmente, realizados antes e depois dos exercícios. Pela razão desta pesquisa estar 
focada no ensino de desenho para crianças cegas, muitos resultados foram comparados entre 
os participantes, a fim de se refletir sobre procedimentos metodológicos mais adequados, em 
função da idade da criança.  

Por fim, observou-se que técnica de análise de dados de estudos de casos por adequação ao 
padrão (Yin, 2001) permitiu organizar e comparar os dados teóricos com os dados alcançados 
na presente pesquisa, possibilitando entender melhor o processo de ensino de desenho para 
crianças cegas e os demais aspectos que dele fazem parte. A análise de dados por explanação 
(Yin, 2001) colaborou no sentido de elucidar como os participantes conseguiram chegar os 
resultados por meio dos exercícios propostos.  

11.3. Considerações sobre os materiais 
didáticos 

O uso de objetos tridimensionais e miniaturas para apoio didático proporcionou discussões 
para além do estudo do desenho. O momento de exame tátil do objeto era muitas vezes 
motivado pela curiosidade do participante e incentivado pela pesquisadora, quando se 
comentava sobre seus vários aspectos, suas características físicas, da sua importância na 
natureza e para o ser humano, a exemplo dos animais, das árvores e das montanhas.  
Discutiam-se também temas contemporâneos, como desmatamento, aquecimento global, 

227 A análise de dados individual dos desenhos poderá ser vista nos Capítulos 6, 7, 8 e 9. 
228 As ocorrências de desenho podem ser conferidas no Apêndice n. 9. 
229 A análise geral de dados dos estudos de casos pode ser conferida no Capítulo 10. 
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crescimento urbano, entre outros. Nesse sentido, estudar o contexto em que o objeto está 
inserido (por meio de miniaturas e maquetes) e representá-lo posteriormente em uma 
imagem pareceu não só reforçar a prática de desenho, como também colaborar na 
compreensão do espaço e de como as coisas no meio ambiente estão relacionadas entre si 
(BARDISA, 1992; DUARTE, 2004a, 2011; WIĘCKOWSKA, 2003; TALUKDER; WIĘCKOWSKA, 2008). 
A figura a seguir exemplifica o uso de miniaturas e maquetes tridimensionais, e os desenhos 
resultantes. 

Miniatura de árvore e desenho de A. S. V., 14 anos Maquete de casa, montanha, árvore e pessoa adulta e 
desenho de R. S. B., 16 anos 

Ninho natural com passarinho de brinquedo e desenho de A. 
S. V., 14 anos

Miniaturas de baleia e peixe e desenho de J. A. D., 10 
anos 

Figura 369: Miniaturas e maquetes para estudo do desenho. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Sobre formas geométricas planificadas em EVA, vale dizer que estas foram úteis para a 
participante de 6 anos de idade para relembrar o formato e o nome das formas básicas, as 
quais ela já conhecia. Porém, em relação ao uso de molde vazado para montagem do 
pictograma de pássaro, percebeu-se que houve dificuldade em vários aspectos, 
primeiramente a respeito da imaturidade para entender a decodificação da forma 
tridimensional, pelo pouco tempo de contato para compreender quais partes compõem o 
pictograma de pássaro, pela silhueta no molde vazado ser irregular e desconhecida, além da 
complexidade de unir as partes em um todo.  

Optou-se por esse modelo de exercício considerando-se a idade da menina, no entanto, em 
função dela apenas ter nomeado o círculo como sendo a cabeça do pássaro, sem identificar 
as outras partes do pictograma, não foram realizadas outras tarefas de montagem do 
pictograma, a fim de não sobrecarregar A. A. S. de informações. Sugere-se iniciar esse tipo de 
exercício com menos componentes e figuras mais simples, como o esquema gráfico de “sol”, 
por exemplo. 
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Figura 370: Exercício de encaixe de formas geométricas e de componentes do pictograma de pássaro por A. A. S., 
6 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Em relação ao uso de pictogramas planificados em EVA, sem o molde vazado para encaixe, 
observou-se que eles foram úteis para a participante de 10 anos, pois a auxiliaram na 
compreensão da decodificação da forma tridimensional e no tipo de linhas e formas 
geométricas que compunham o pictograma do animal.  

Figura 371: Montagem do pictograma de girafa planificado em EVA por J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da 
pesquisadora. 

Conforme opinião do participante R. S. B., 16 anos, a inserção de uma linha de contorno sobre 
a planificação do pictograma em material espesso, tipo EVA, pode auxiliar ainda mais na 
compreensão dessa decodificação, já que sobre essa planificação está o desenho em linha de 
contorno em relevo, que se assemelha à linha de desenho. Sendo assim, sugere-se inserir essa 
linha de contorno nas planificações, conforme também indica Bogusław Marek. 

Figura 372: Detalhe da linha em relevo na borda do pictograma planificado. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Linha de relevo nas bordas e 
interior do desenho planificado 
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Sugere-se utilizar pictogramas planificados em material espesso, a fim de se trabalhar a 
localização das partes em um todo e para que a criança vá compreendendo as regras de 
decodificação do objeto tridimensional. 

Os moldes vazados em MDF foram utilizados pelos participantes de 6, 10 e 14 anos de idade 
– principalmente para o estudo de linhas que mudavam de direção no pictograma e também
por exigirem desenhos menores, como a barbatana do peixe (linha curva pequena), esguicho
da baleia (tracinhos inclinados e curtos), linha da água (linha ondulada), pernas da girafa e do
cachorro (linhas curtas verticais e paralelas), rabo do peixe e baleia (triângulo rotacionado) –,
e foram válidos para os exercícios motores desses componentes. Vale dizer que os exercícios
realizados em molde vazado contribuíram muito para melhorar o traçado de J. A. D. (10 anos)
e A. S. V. (14 anos), a exemplo das figuras geométricas e linhas. Com o tempo, as participantes
alcançaram melhores resultados, podendo desenhar círculos e ovais de diversos tamanhos,
possibilitando-lhe traçar com mais segurança a cabeça e o corpo dos animais.

Sobre o material de desenho, vale dizer que foram testadas quatro tipos de pranchas com os 
participantes, a fim de se verificar a tatilidade da linha de desenho resultante. Dentre elas, a 
que apresentou resultados com linhas mais táteis foi a prancha de EVA rugoso. Os 
participantes de 14 e 16 anos, que já tinham alguma experiência com desenho e já 
acompanhavam a linha desenhada com os dedos da mão esquerda, não tiveram problemas 
com a percepção da linha desenhada, porém, as mais jovens e sem experiência necessitaram 
de um reforço com lápis sobre a linha recém traçada, para que pudessem perceber o próprio 
desenho. Acredita-se que a participante de 6 anos encontrou mais dificuldades em traçar 
linhas que resultassem em relevo, em função da baixa tonicidade muscular dos braços, mãos 
e dedos percebida durante a atividade, levando-a a praticar exercícios com modelagem em 
argila e massinha de modelar durante os encontros.  

11.4. Considerações sobre elementos da 
linguagem visual e a deficiência visual 

Além das considerações ressaltadas em cada estudo de caso, o percurso desta investigação 
possibilitou estabelecer outras relações entre a teoria e a prática, no âmbito do ensino de 
desenho e da deficiência visual. Tendo como objetivo principal verificar se crianças cegas 
utilizariam elementos da linguagem visual (ponto, linha, forma, textura gráfica, escala e 
tamanho, direção e movimento) de maneira equivalente às crianças videntes, buscou-se 
informações sobre os elementos que constituem o desenho, leitura e elaboração de desenhos 
táteis e metodologias de ensino de desenho para crianças cegas, a fim de se constituir um 
suporte teórico à pesquisa. As leituras realizadas possibilitaram ampliar e também certificar 
os conhecimentos adquiridos na pesquisa de mestrado230, que também esteve relacionada ao 

230 PIEKAS, Mari Ines. A desconstrução do esquema gráfico aplicado ao ensino de desenho para crianças cegas. 2010. 237 f. 
Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 
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ensino de desenho para crianças cegas. Naquela ocasião, trabalhou-se o estudo da linha e da 
forma, e os resultados se tornaram um importante referencial para a presente pesquisa, 
igualmente o livro Vocabulário pictográfico para educação inclusiva –animais (DUARTE; 
PIEKAS, 2013). Sendo assim, diante dos resultados alcançados nesta pesquisa, é pertinente 
apresentar alguns dados relevantes que envolvem aspectos dos elementos da linguagem 
visual e ensino de desenho para crianças cegas: 

a. nesta pesquisa, percebeu-se que o ponto é um elemento fundamental,
principalmente no início do aprendizado de desenho, com ênfase no uso do “ponto
de referência”, a fim de que a criança se oriente tatilmente no traçado;

b. sobre a linha, além do seu uso para a construção de figuras geométricas e
pictogramas, vale considerar outros aspectos importantes, como para o estudo das
direções horizontal, vertical e inclinada, a exemplo das pernas verticais da girafa em
pé; das linhas inclinadas do pescoço da girafa bebendo água; da linha inclinada da
montanha; do movimento da linha ondulada para a linha da água;

c. sugere-se que o estudo da linha comece após a criança ter praticado muitas garatujas, 
iniciando com as linhas mais simples e utilizando referências em relevo, a fim de que
a criança possa compará-las. Percebe-se que com o exercício de linhas a criança
adquire mais segurança no traçado, exercita a preensão do lápis e força da mão e
dedos, aprimora a percepção do espaço do papel e, aos poucos, vai se familiarizando
com a linguagem de desenho, conforme indicam Duarte (2004a, 2011), Bardisa
(1992), Więckowska (2003, 2008) e Piekas (2010), ou seja, criam-se condições motoras
para realizar desenhos;

d. é importante identificar e nomear as linhas com a criança durante o exame tátil de
imagens em relevo e em objetos tridimensionais para que ela vá internalizando as
convenções da decodificação da forma;

e. é válido considerar o grau de dificuldade dos exercícios propostos em relação ao
amadurecimento cognitivo e motor da criança cega, pois, de acordo com dados desta
pesquisa, a participante de 6 anos não conseguiu identificar e nomear as direções
vertical, horizontal e inclinada com base nos exercícios realizados, em nenhum
momento da coleta de dados, salvo com auxílio da pesquisadora;

f. a percepção da linha de contorno de objetos tridimensionais foi compreendida pelos
participantes de 10, 14 e 16 anos como linha de desenho (KENNEDY, 1993), sugerindo
que a atividade gráfica, exame tátil de objetos com orientação e conhecimento das
convenções de desenho poderá desenvolver maior autonomia à pessoa cega, nesse
contexto;

g. sobre as texturas dos objetos reais ou miniaturas, é importante analisá-las com a
criança para que ela entenda a razão dos tipos de traçados utilizados nas texturas
gráficas;

h. reafirmou-se, por meio desta pesquisa, a importância da redundância (repetição) da
forma e também sobre a aplicação de regras semelhantes na elaboração de desenhos
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táteis (BERLA, 1982 apud BARDISA, 1992; SHARAN, 1984 apud WIĘCKOWSKA, 2003; 
CARDEAL, 2011; CLAUDET, 2017);  

i. a proposta de ensino do pictograma em sequência, do livro Vocabulário pictográfico
para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), pode ser considerada
como um diferencial entre as metodologias estudadas, em virtude de propor a
elaboração do desenho utilizando linhas e figuras geométricas, com uma sugestão de
sequência;

j. é relevante considerar os elementos abstratos da imagem (a exemplo dos tracinhos
de água do esguicho da baleia e também da linha ondulada da água) e suas
convenções gráficas com o grau de maturidade cognitiva da criança para o exercício
de desenho. Vale refletir que o desenho como um todo é uma convenção, porém,
existem graus de abstração que complementam a mera reprodução da realidade;

k. conforme sugerem Duarte e Piekas (2013), é importante que o estudo do pictograma
seja iniciado após a criança ter exercitado muitas linhas, de maneira organizada e
orientada, e de ter adquirido algum domínio de desenho das figuras geométricas
básicas. As autoras aconselham que a sequência a ser utilizada no desenho do
pictograma também seja observada desde as primeiras tentativas. Depois dessas
conquistas iniciais, a criança poderá desenhar da maneira que mais lhe convier e for
agradável, inclusive mudando a forma e acrescentando detalhes na imagem;

l. de acordo com dados desta pesquisa, observou-se que as noções prévias de desenho, 
coordenação motora apurada, boa pressão da mão e capacidade para interpretar
informações táteis dos participantes de 14 e 16 anos possibilitaram outras discussões
sobre proporções, sequência, composição, indicando uma aprendizagem de desenho
mais consolidada;

m. é válido observar se nos desenhos táteis que são oferecidos às crianças há elementos
distratores (LIMA, 2004) que dificultam a fluência da leitura tátil. No caso dos
pictogramas, por ser uma figura simplificada, a ideia é que seja facilitada essa leitura;

n. no presente estudo ocorreram situações de desenho de perfil e de desenho frontal da
cabeça do animal que apresentaram dificuldades em relação aos “focinhos”, sendo
assim, no caso de haver muitos detalhes, sugere-se redesenhar a imagem
disponibilizada à criança ou exercitar a leitura tátil em modelos ampliados. Discussões 
sobre simetria na posição frontal (BERLA, 1982 apud BARDISA, 1992; CORREA SILVA,
2011) ou perfil (CLAUDET, 2017) ainda são escassas e merecem estudos mais
aprofundados;

o. observou-se que os participantes compreenderam a decodificação das quatro pernas
da girafa da miniatura tridimensional para o desenho das quatro pernas de girafa do
pictograma, corroborando estudo que comprova que a imagem de elefante com
quatro pernas é mais bem compreendida do que quando representada só com duas
(EDMAN, 1992 apud CORREA SILVA, 2011). É importante lembrar, nesse caso, que no
esquema gráfico da criança vidente também é comum observar os animais
quadrúpedes com as quatro pernas desenhadas. Isso reforça a ideia do desenho da
criança vidente servir de base para a elaboração de desenhos para crianças cegas
(DUARTE, 2001a, 2004a, 2011; PIEKAS, 2010; DUARTE; PIEKAS, 2013);
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p. vale considerer que, para a criança vidente, segundo Luquet (1969), a representação
gráfica de um objeto, na qual ela inclui todos os seus elementos reais, se manifesta
em uma fase do desenho na infância que esse pesquisador caracteriza como Fase do
Realismo Intelectual, em que a criança desenha aquilo que sabe sobre o objeto e não
apenas o que está vendo desse objeto231. Sendo assim, como isso ocorreria para a
criança cega?

q. em relação aos resultados de desenho dos participantes, bem como de algumas de
suas falas, foi possível observar a intenção de elaborar um tipo de imagem que fosse
reconhecida enquanto representação de algum objeto ou animal, fortalecendo a
intenção de ensinar um tipo de desenho figurativo, simples, para que a criança possa
se comunicar ao utilizar um recurso tão importante para o seu desenvolvimento,
assim como são a fala e a escrita (DARRAS; KINDLER, 1997 apud DUARTE, 2007b).

11.5. Outras contribuições da pesquisa 

É pertinente ressaltar que a pesquisa realizada pode contribuir em diversas frentes, como 
elencado a seguir: 

a. verificar se mais crianças e adolescentes cegos congênitos podem utilizar elementos
da linguagem visual (ponto, linha, forma, textura gráfica, escala, tamanho, direção e
movimento) em seus desenhos de maneira equivalente aos desenhos de crianças
videntes;

b. testar procedimentos metodológicos e pictogramas de animais do livro Vocabulário 
pictográfico para educação inclusiva – animais (DUARTE; PIEKAS, 2013), a fim de
aprimorar o estudo desses pictogramas, como, por exemplo, ampliar as cabeças dos
animais, analisá-las e desenhá-las separadamente, já que elas contêm um grande
número de elementos;

c. promover, pelo desenho, maior conhecimento dos objetos do seu entorno e das
relações espaciais;

d. auxiliar pais e professores no ensino de desenho para crianças cegas;
e. orientar na elaboração de imagens em relevo;
f. auxiliar indiretamente na autonomia para a leitura e elaboração de desenhos por

crianças cegas;
g. ampliar as possibilidades de comunicação entre crianças cegas e crianças videntes,

bem como entre crianças cegas;
h. contribuir com o processo de inclusão;

231 Essa fase descrita por Luquet aproxima-se do estágio operatório concreto piagetiano, pois, de acordo com Piaget e Inhelder 
(2001), a inteligência da criança vai evoluindo gradativamente para o pensamento simbólico e, nesse estágio, que se manifesta 
geralmente entre 2 a 12 anos, os esquemas de ação são interiorizados, ou seja, há uma ideia preexistente de algo que está 
ausente, caracterizando assim uma “representação mental”.  
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i. combater a ideia de que a realização de desenhos por pessoas cegas está relacionada
a uma imposição da cultura visual, portanto, sem significado para elas (AMIRALIAN,
1997);

j. colaborar no âmbito do Desenho universal;
k. contribuir para estudos de outras áreas do conhecimento nas quais o desenho tem

um papel importante, como as disciplinas de Geografia e Ciências, por exemplo;
l. orientar na elaboração de diretrizes escolares.

A presente pesquisa pode ser adequada para vários públicos, porém, em especial para: 

a. professores de arte;
b. professores de centros de apoio educacional especializado;
c. pais e familiares;
d. centros de adaptação de materiais didáticos;
e. editoras de livros de literatura infantojuvenil e didáticos;
f. museus;
g. projetos de sinalização, embalagens, brinquedos, e demais produtos que contenham

desenhos em relevo.

11.6. Sugestões para trabalhos futuros 

Outras investigações podem dar continuidade a este estudo, motivadas tanto pela função 
comunicacional do desenho e pelo seu processo quanto por questões relacionadas à 
configuração bidimensional de objetos: 

a. verificar se o fato de usar ou não uma sequência de desenho predeterminada
resultaria em desenhos semelhantes;

b. desenvolver desenhos de pictogramas para objetos de outras categorias;
c. comparar se o aprendizado de pictogramas contribui para ampliar o repertório de

desenhos de crianças cegas;
d. aprofundar o estudo sobre a sequência de desenho, tanto de figuras isoladas

quanto de composições que contenham mais figuras no espaço gráfico;
e. analisar o nível de dificuldade de desenho dos pictogramas, principalmente em

função de sua de resultados em função da quantidade de exercícios realizados;
f. aprofundar os estudos a respeito de exercícios de montagem de pictogramas

planificados em material espesso (tipo EVA) ou outros esquemas gráficos
adaptados, iniciando-se com esquemas mais simples, como o “sol”, por exemplo,
levando em consideração o nível de complexidade do agrupamento de formas
(BARDISA, 1992);

g. considerar o redesenho de alguns pictogramas estudados em função da
proximidade de linhas e sobreposição de formas, bem como iniciar os estudos
com detalhes ampliados da forma;

h. pesquisar a respeito dos elementos distratores (LIMA, 2004), distâncias entre as
linhas do desenho, tatilidade da linha, tamanho do desenho, simetria, vista frontal 
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e vista de perfil, a fim de contribuir para a elaboração de novos desenhos em 
relevo; 

i. verificar, por meio de um estudo longitudinal, quais seriam os resultados após um
tempo sem realizar desenhos com enfoque em elementos da linguagem visual;

j. complementar os resultados desta investigação, a respeito dos elementos da
linguagem visual estudados – ponto, linha, forma, textura gráfica, escala,
tamanho, direção e movimento – com outros estudos, a exemplo da cor e da
perspectiva;

k. investigar a produção gráfica de crianças cegas e de crianças videntes, realizada
em atividades conjuntas, após as crianças cegas terem adquirido noções básicas
de tipos de linhas, figuras geométricas, pictogramas de animais e outros objetos,
a fim de se verificar as possibilidades comunicativas do desenho.

A realização desta pesquisa respondeu, em parte, às minhas duas indagações iniciais: que tipo 
de desenho eu ensinaria a uma criança cega e se ela poderia realizar desenhos do vocabulário 
gráfico das crianças videntes. Digo “em parte”, pois, após essa breve trajetória, que considero 
estar apenas no início, passei a entender um pouco mais sobre esse universo, e mais 
precisamente sobre como pode ser o ensino de desenho e como ocorre o seu aprendizado 
por crianças e adolescentes cegos, pois as experiências vivenciadas com os quatro 
participantes me fizeram entender que existem muitas possibilidades, e que experimentamos 
juntos apenas algumas delas.  

Nessa perspectiva e dentro da proposta metodológica como um todo, a intenção de se 
trabalhar com elementos da linguagem visual e pictogramas demonstrou ser um 
caminho viável, do ponto de vista de oferecer a essas pessoas um tipo de desenho 
simplificado, comunicacional, possível de ser compreendido enquanto representante 
dos objetos do mundo. Observei a viabilidade de ensino das convenções de desenho, 
planificação de objetos e composições que envolvessem objetos e animais em escala e 
de diferentes tamanhos, também, o ensino de desenhos mais elaborados, como, por 
exemplo, da textura da pele de um animal e de como podem ser representados alguns de 
seus movimentos. 

Assim, de acordo com os objetivos desta pesquisa, a coleta de dados de desenho das 
crianças videntes, a adaptação de seus desenhos para pictogramas e a pesquisa de campo 
realizada com as crianças e os adolescentes cegos foram essenciais para vincular a 
produção de desenhos desses dois grupos. Com base nos resultados alcançados e 
considerando-se que os dois grupos pertenciam ao mesmo contexto educacional, 
acredito que o desenho possa promover maior interação e comunicação, contribuindo 
para concretizar os objetivos da educação inclusiva.  

Nos quadros a seguir, podem ser observados desenhos das crianças videntes e desenhos 
das crianças e adolescentes cegos participantes desta pesquisa, que revelam um pouco 
dessa aspiração. 
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Elementos da 
linguagem 

visual 
Ponto Linha 

DESENHOS DE 
CRIANÇAS 
VIDENTES 

(7 e 12 anos) 

ESTUDO DE 
CASO 1, A. A. 

S., 6 anos 

ESTUDO DE 
CASO 2, J. A. D., 

10 anos 

ESTUDO DE 
CASO 3, A. S. V., 

14 anos 

ESTUDO DE 
CASO 4, R. S. B., 

16 anos 

Quadro 19: Desenhos com uso de ponto e linhas. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Elementos da 
linguagem 

visual 

Figuras geométricas Forma 

DESENHOS DE 
CRIANÇAS 
VIDENTES 

(7 e 12 anos) 

ESTUDO DE 
CASO 1, A. A. S., 

6 anos 

Não desenhou 

ESTUDO DE 
CASO 2, J. A. D., 

10 anos 

ESTUDO DE 
CASO 3, A. S. V., 

14 anos 

ESTUDO DE 
CASO 4, R. S. B., 

16 anos 

Quadro 20: Desenhos de figuras geométricas, formas de animais e flores. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  365 

Mari Ines Piekas 

Elementos da 
linguagem 

visual 
Textura gráfica Escala e tamanho 

DESENHOS DE 
CRIANÇAS 
VIDENTES 

(7 e 12 anos) 

ESTUDO DE 
CASO 1, A. A. S., 

6 anos 

Não desenhou Não desenhou 

ESTUDO DE 
CASO 2, J. A. D., 

10 anos 

ESTUDO DE 
CASO 3, A. S. V., 

14 anos 

ESTUDO DE 
CASO 4, R. S. B., 

16 anos 

Quadro 21: Desenhos com textura gráfica, escala e tamanho. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Elementos da 
linguagem 

visual 
Direção Movimento 

DESENHOS DE 
CRIANÇAS 
VIDENTES 

(7 e 12 anos) 

ESTUDO DE 
CASO 1, A. A. S., 

6 anos 
Não desenhou Não desenhou 

ESTUDO DE 
CASO 2, J. A. D., 

10 anos 

ESTUDO DE 
CASO 3, A. S. V., 

14 anos 

ESTUDO DE 
CASO 4, R. S. B., 

16 anos 

Quadro 22: Desenhos com direção e movimento. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Apêndices 
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Apêndice n. 01 – Declaração de ciência e 
concordância das instituições envolvidas 
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Apêndice n. 02 - Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - crianças videntes 
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Apêndice n. 03 - Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido - crianças e 
adolescentes cegos 
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Apêndice n. 04 - Termo de Assentimento 
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Apêndice n. 05 - Consentimento para 
fotografias, vídeos e gravações 
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Apêndice n. 06 - Declaração de ciência e 
concordância do fiel guardião 
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Apêndice n. 07 - Entrevista estruturada 

ENTREVISTA ESTRUTURADA 

Projeto de pesquisa de doutorado: UM ESTUDO DE ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL 

APLICADOS À PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO TÁTIL 

Universidade do Estado de Santa Catarina / PPG em Artes Visuais 

Pesquisadora: Mari Ines Piekas / Orientadora: Profª Mª Lúcia Batezat Duarte 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Idade:____________Centro de apoio: _____________________________________________ 

_______________________________________________________Data:____/____/________ 

1) Você gosta de desenhar?

______________________________________________________________________

2) Que desenhos você faz?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) Você faz desenhos em casa ou em outro lugar fora da escola?

______________________________________________________________________

4) Que tipo de atividade você faz na aula de artes?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) Alguma dessas atividades tem desenho?

______________________________________________________________________

6) Que materiais você utiliza para realizar seus desenhos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7) Que outras disciplinas se utilizam de desenho?

______________________________________________________________________

8) Que tipo de desenho?

______________________________________________________________________
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9) Quais as cores que você mais gosta?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10) Você pinta os seus desenhos?

______________________________________________________________________

11) De que cores você acha que são os seguintes animais?

Elefante____________________Porco___________________Girafa________________ 

Gato_____________________Cisne_____________________Pato_________________ 

Pássaro__________________Macaco________________Leão_____________________ 

Urso____________________Vaca _________________Tubarão___________________ 

Baleia__________________Peixe__________________Tarataruga_________________ 

Coelho________________________Cachorro__________________________________ 

12) Os livros didáticos e de literatura adaptados que você utiliza contém desenhos em relevo?

______________________________________________________________________

13) Os desenhos em relevo são facilmente compreendidos?

______________________________________________________________________

14) Quando tem desenhos é mais fácil e rápido compreender o texto?

_________________________________________________________________________ 

15) Você consegue compreendê-los sozinho ou necessita de auxílio do professor ou colega?

______________________________________________________________________

16) Você acha que é possível usar o desenho para comunicar alguma coisa?

______________________________________________________________________

17) Sobre o que vocês conversam nas aulas de arte?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18) Você já ouviu falar em perspectiva?___________________________________________

19) O que você acha que isso quer dizer?

______________________________________________________________________
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20) Você conhece tipos de texturas? Como é possível denominá-las? (macia, áspera, dura,

etc)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

21) Você conhece alguns tipos de linhas? Quais tipos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

22) Você pode desenhar estes tipos de linhas?

23) Desenho 01: linha horizontal

24) Desenho 02: linhas horizontais paralelas

25) Desenho 03: linha vertical

26) Desenho 04: linhas verticais paralelas

27) Desenho 05: linha oblíqua/inclinada

28) Desenho 06: linha em curva

29) Desenho 07: linha ondulada

30) Desenho 08: linha pontiaguda

31) Desenho 09: linha em espiral

32) Desenho 10: linha em ‘L’

33) Desenho 11: linhas raiadas 

34) Você conhece algumas figuras geométricas? Quais?

35) Você pode desenhar estas figuras geométricas?

36) Desenho 12: círculo

37) Desenho 13: quadrado

38) Desenho 14: triângulo

39) Desenho 15: oval

40) Você pode fazer um desenho livre?
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Apêndice n. 08 – Dados pessoais/dados 
escolares/dados clínicos 

DADOS PESSOAIS  

Nome _________________________________________________________________ 

Idade _____ Data de nascimento ____________Naturalidade______________________ 

Profissão do pai _______________________Profissão da mãe______________________ 

Irmãos mais novos_________________ Irmãos mais velhos________________________  

DADOS ESCOLARES  

Escola normal___________________________________________________________  

Cidade ________________________________Série _________Horário _____________  

Qual a idade que começou a frequentar a escola normal?___________________________  

Tem dificuldade no aprendizado de alguma disciplina? Quais?_______________________  

______________________________________________________________________  

Centro de atendimento especializado que frequenta:  

______________________________________________________________________ 

Cidade__________________________ Série _________ Horário___________________  

Disciplinas cursadas no centro de atendimento especializado 

_____________________________________________________________________ 

Dias e horários__________________________________________________________ 

Sabe ler em braille?______ Sabe escrever em braille? ______ Sabe escrever à tinta?_____  

DADOS CLÍNICOS 

Tipo de cegueira _________________________________________________________ 

Causa_________________________________________________________________  

Tem outra deficiência associada?_____________________________________________  

Observações ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice n. 09 – Ocorrências de desenho 

DESENHOS: 

1. desenhos antes do estudo

2. desenhos de memória

3. desenhos livres/espontâneos

4. desenhos após leitura tátil de linhas em relevo

5. desenhos após leitura tátil de figuras geométricas em relevo

6. desenhos após leitura tátil do pictograma de animais em relevo

7. desenhos com molde vazado em mdf

8. desenhos com auxílio total

9. desenhos com auxilio parcial

10. desenhos sem auxílio

LEITURA TÁTIL DE DESENHOS E EXAME TÁTIL DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS: 

11. leitura tátil das linhas em relevo

12. leitura tátil das formas geométricas em relevo

13. leitura tátil de pictogramas de animais em relevo

14. leitura tátil de pictogramas de animais em relevo com textura de manchas, pelos e escamas

15. leitura tátil dos desenhos realizados de linhas

16. leitura tátil dos desenhos realizados de figuras geométricas

17. leitura tátil dos desenhos realizados de pictogramas de animais

18. exame tátil de objetos tridimensionais de animais

19. montagem do desenho planificado em EVA
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Apêndice n. 10 – Tabela de materiais 

MATERIAIS PARA ESTUDO DA LINHA 

Linha horizontal em relevo sobre papel. 
16cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992; 
Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 
2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha vertical em relevo sobre papel. 12cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992; 
Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 
e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas perpendiculares em relevo sobre 
papel. 14x11cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas cruzadas em relevo sobre papel. 
12x12cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha obliqua/inclinada em relevo sobre papel. 
16cm. Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992; 
Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 
e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha pontiaguda em relevo sobre papel. 
5x7cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em. Bardisa, 1992; 
Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 
e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas curvas côncava e convexa em relevo 
sobre papel. Desenho vetorizado. 6cm. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado 
em Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha ondulada em relevo sobre papel. 
5x18cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992; 
Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 
e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha espiralada em relevo sobre papel. 
Diâmetro aprox. 9cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas inclinadas e linha vertical em relevo 
sobre papel. 4cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em. 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha ondulada em relevo sobre papel. 18x2cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992; Lima, 
2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 e 
Duarte & Piekas, 2013. 

Traços curtos inclinados e vertical em relevo 
sobre papel. 4cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Bardisa, 
1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; Piekas, 
2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Molde vazado com linhas horizontais em 
MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI 

Molde vazado com linhas verticais em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI - Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais – Curitiba/PR. 

Molde vazado com linhas perpendiculares em 
MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI. 
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Molde vazado com linhas inclinadas em 
MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI. 

Molde vazado com linhas onduladas em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 

Molde vazado com linhas curvas em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 

Molde vazado com linhas pontiagudas em 
MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI. 

Molde vazado com linhas raiadas em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 

Detalhe de linhas em relevo de livro adaptado. 
10X8cm. Fonte: SUAUT; CORVEST, 2009. 

Detalhe de linhas em relevo de livro 
adaptado. 7X6cm. Fonte: SUAUT; 
CORVEST, 2009. 

Detalhe de linhas em relevo de livro adaptado. 
7X5cm. Fonte: SUAUT; CORVEST, 2009. 

Detalhe de linhas em relevo de livro adaptado. 
7X5cm. Fonte: SUAUT; CORVEST, 2009. 

MATERIAIS PARA ESTUDO DA FORMA 

Miniatura de girafa tridimensional/plástico. 
9X18x4cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de baleia tridimensional/plástico. 
25X5x9cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de peixe tridimensional/silicone. 
9X3x1cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de pássaro tridimensional/penas 
naturais e plástico. 10X6x4cm. Fonte: acervo 
LabDIA  

Miniatura de ovo tridimensional/plástico. 9cm 
altura. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de coelho tridimensional/pelúcia 
flexível. 16X14X8cm. Fonte: material da 
pesquisadora. 
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Miniatura de cachorro tridimensional/plástico. 
10x9x3.5cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de vaca tridimensional/plástico. 
12X6x4cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de porco tridimensional/plástico. 
13X6x4cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Miniatura de árvore/plástico. 20X30cm. Fonte: 
acervo do LabDIA. 

Estrela/pentagrama planificada em partes em 
EVA. 15X15cm. Fonte: material da 
pesquisadora. 

Miniatura de leão tridimensional/plástico. 
15X10x5cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Ninho natural/ miniatura de passarinho de 
penas naturais e plástico. 15cm diâmetro. 
Fonte: material da pesquisadora. 

Flor natural. 4cm diâmetro. Fonte: material da 
pesquisadora. 

Esferas feitas com argila branca. Esfera 
maior: 5cm diâmetro. Fonte: material da 
pesquisadora. 

Hastes flexíveis. 15cm comprimento. Fonte: 
material da pesquisadora. 

Círculo em linha de relevo. 5.5cm diâmetro. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora baseado em Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Quadrado em linha de relevo. 5x5cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora baseado em Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Triângulo em linha de relevo. 6cm base. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora baseado em Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Oval em linha de relevo. 7.5x5cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora 
baseado em Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 
e Duarte & Piekas, 2013. 

Molde vazado com círculos em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 

Molde vazado com linhas quebradas e 
quadrados em MDF. 20x29cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora 
baseado em Bardisa, 1992 e APADEVI. 

Molde vazado com triângulos em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 

Molde vazado com ovais em MDF. 20x29cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora baseado em Bardisa, 1992 e 
APADEVI. 
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Gabarito de elipses/acrílico. 28x13cm. Fonte: 
material da pesquisadora. 

Molde vazado de figuras geométricas 
planificadas e figuras geométricas planificadas 
para o encaixe no molde em EVA. 17X21cm. 
Fonte: material da pesquisadora. 

Molde de pictograma de pássaro planificado 
para encaixe em EVA. Pássaro 17x16cm. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 2013. 

Pictograma planificado de peixe em EVA. 
14X11cm. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 
2013. 

Pictograma planificado de girafa em EVA. 
11X16cm. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 
2013. 

Pictograma planificado de baleia em EVA. 
11x8.5cm. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 
2013. 

Pictograma planificado de menina em EVA. 
11X22cm. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 
2013. 

Pictograma de porco em linha de relevo. 
8x11cm Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de pássaro em linha de relevo. 
7x7cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de girafa em linha de relevo. 
9x15.5cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Pictograma de baleia em linha de relevo. 
11x8cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de peixe em linha de relevo. 
5.5x4cm.Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de gato em linha de relevo. 
15x8cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de cachorro em linha de relevo. 
13x8cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de coelho em linha de relevo. 
8x8cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte & 
Piekas, 2013. 
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Pictograma de macaco em linha de relevo. 
8.5x12.5cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Pictograma de vaca em linha de 
relevo.11x8.5cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de porco em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de girafa em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de macaco em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de leão em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de gato em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de coelho em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de cachorro em linha 
de relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Cabeça de pictograma de vaca em linha de 
relevo. Diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Pictogramas: pássaro 8x7.5cm, flor 3x6.5cm, 
sol diâmetro círculo 1.8cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Piekas, 2010; Duarte, 2011 e 
Duarte & Piekas, 2013. 

Pictograma de árvore em linha de relevo 
8.5x13cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Piekas, 2010, Duarte, 2011, 2011 e Duarte & 
Piekas, 2013. 

Pictograma de menino em linha de relevo. 
11x22cm. Desenho vetorizado. Fonte: material 
da pesquisadora, baseado em Duarte, 2011 e 
Duarte & Piekas, 2013. 

Pictograma de sol diâmetro 4cm. Pictogramas 
de lua e estrela. 6cm altura. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora. 

Pictograma de girafa com cabeça de perfil em 
linha de relevo. 14x23.5cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 
2013. 
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Pictograma de peixe em linha de 
relevo/impressão 3D/plástico. Peixe: 5x4cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em Duarte & Piekas, 
2013. 

Pictograma de peixe em camadas 
coladas/papelão. 5.2x3.8cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Duarte & Piekas, 2013. 

MATERIAIS PARA ESTUDO DA ESCALA E TAMANHO 

Composição em linha de relevo. Árvore 
8x12cm. Girafa 10x5.5cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora, 
baseado em Piekas, 2010; Duarte, 2011 e 
Duarte & Piekas, 2013. 

Miniatura de árvore e girafa /plástico. Altura 
30cm. Fonte: Girafa: material da 
pesquisadora. Árvore: Acervo do LabDIA. 

Composição em linha de relevo. 
Montanha18x15cm. Árvore 6x10cm. Girafa 
4x7cm. Sol diâmetro 2cm. Total 28X17cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em Piekas, 2010; 
Duarte, 2011 e Duarte & Piekas, 2013. 

Maquetes: casa/papel: 9x14x9cm– 
montanha/ papel: altura 27x30cm diâmetro – 
árvore: plástico e arame revestido 8x13cm – 
homem: plástico 3x5cm.  

Composição em linha de relevo. 
Casa:11x16cm, figura humana 4.5cm, sol 
diâmetro 2cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora baseado em Duarte, 
2011 e Duarte & Piekas, 2013. 

Pictogramas em linha de relevo: pássaro 
maior 10x10cm, pássaro médio 8x8cm, 
pássaro menor 6x6cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
baseado em Duarte & Piekas, 2013. 

Miniatura de baleia tridimensional/plástico. 
25x5x9cm. Miniatura de peixe 
tridimensional/silicone. 9X3x1cm. Fonte: 
material da pesquisadora. 

Esferas modeladas em argila branca. 
Diâmetro maior 5cm. Fonte: material da 
pesquisadora. 
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MATERIAIS PARA ESTUDO DA DIREÇÃO E MOVIMENTO 

Miniatura de pássaro tridimensional 
articulado em metal. Envergadura 15cm. 
Fonte: acervo do LabDIA. 

Pictograma de pássaro andando. 6x6cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Pictograma de pássaro comendo. 7x6cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Pictograma de pássaro voando. 9x5cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Miniatura de cachorro articulada/madeira. 
16X12x5cm. Fonte: material da pesquisadora. 

Cachorro articulado/EVA. 25X17cm. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Fleximan. 
Fonte:www.hungryfingers.com/products.html 

Desenho à mão livre em relevo baseado no 
pictograma de cachorro. 19X14cm. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
Duarte & Piekas, 2013. 

Desenho à mão livre em relevo baseado no 
pictograma de cachorro. 18X14cm. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Desenho à mão livre em relevo baseado no 
pictograma de cachorro. 15X8cm. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Pictograma de girafa com cabeça de perfil. 
14x9cm. Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
baseado em Duarte & Piekas, 2013. 

Detalhe de pictograma de girafa. Cabeça 
diâmetro 5cm.Desenho vetorizado. Fonte: 
material da pesquisadora, baseado em 
baseado em Duarte & Piekas, 2013. 

Composição com girafa e sol. 20x16cm. 
Desenho vetorizado. Fonte: material da 
pesquisadora, baseado em baseado em Duarte 
& Piekas, 2013. 

Pictogramas de árvore e macaco. Medida 
total: 14x20cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado 
em baseado em Duarte & Piekas, 2013. 

Macaco tridimensional de pelúcia.  
25x30cm. Fonte: acervo do LabDIA. 

Linha horizontal em relevo sobre papel. 16cm. 
Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora, baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; 
Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 
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Linha vertical em relevo sobre papel. 12cm. 
Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas perpendiculares em relevo sobre 
papel. 14x11cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 
2011; Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linhas cruzadas em relevo sobre papel. 
12x12cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
Bardisa, 1992; Lima, 2001; Duarte, 2004, 2011; 
Piekas, 2010 e Duarte & Piekas, 2013. 

Linha obliqua/inclinada para a direita, em 
relevo sobre papel. 16cm. Desenho 
vetorizado. Fonte: material da pesquisadora 
baseado em Bardisa, 1992; Lima, 2001; 
Duarte, 2004, 2011; Piekas, 2010 e Duarte & 
Piekas, 2013. 

Molde vazado com linhas perpendiculares em 
MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI. 

Molde vazado com linhas oblíquas/inclinadas 
em MDF. 20x29cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora baseado em 
Bardisa, 1992 e APADEVI. 

Molde vazado com linhas raiadas em MDF. 
20x29cm. Desenho vetorizado. 
Fonte: material da pesquisadora Bardisa, 
1992 e APADEVI. 

OUTROS MATERIAIS 

Argila branca escolar. Fonte: 
material da pesquisadora. 

Massinha de modelar. Fonte: 
material da pesquisadora 
baseado em Duarte, 2011. 

Detalhe da prancha de EVA 
rugoso. 34X34cm. Fonte: material 
da pesquisadora. 

Detalhe da prancha de tela de 
mosquito colada em papel kraft. 
34X34cm. Fonte: material da 
pesquisadora baseado em 
Duarte, 2011. 
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Apêndice n. 11 – Atividade 1 – Nomenclatura 
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Apêndice n. 12 - Atividade 2 – Cor 
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Apêndice n. 13 - Atividade 3 – Textura 



ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS  407 

Mari Ines Piekas 

Apêndice n. 14 - Atividade 4 – Movimento 

 

  



408                                    ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL E ENSINO DE DESENHO PARA CRIANÇAS CEGAS 

 

Apêndice n. 15 - Atividade 5 – Escala 
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Apêndice n. 16 - Atividade 6 – Dimensão 
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Apêndice n. 17 – Pictograma – Gato 
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Apêndice n. 18 - Pictograma – Cão 
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Apêndice n. 19 - Pictograma – Vaca 
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Apêndice n. 20 - Pictograma – Macaco 
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Apêndice n. 21 - Pictograma – Peixe 
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Apêndice n. 22 - Pictograma – Baleia 
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Apêndice n. 23 - Pictograma – Girafa 
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Apêndice n. 24 – Dados quantitativos – 
Estudo de caso 1 

 

 

GARATUJAS 

Garatujas 
nomeadas 

Garatujas 
sem título 

 

17 12 

PONTOS 

Pontos usados 
para percepção 
de ‘dentro’ de 
‘fora’ da forma 

(nº 
aproximado) 

Pontos 
auxiliares 

para o 
desenho das 

figuras 
geométricas 

480 40 

LINHAS 
(exercícios isolados 

e em figuras 
geométricas) 

 

Linha 
horizontal 

 
Linha vertical Linha 

curva 
Linha 

ondulada 

11 13 36 15 

FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

 

Círculo Oval Triângulo Quadrado 

30 42 1 10 

PICTOGRAMAS 
Pássaro  

1 pássaro 
incompleto 

DESENHOS 
LIVRES 5 

 

Dados quantitativos da produção gráfica de A. A. S., 6 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Apêndice n. 25 - Dados quantitativos – Estudo 
de caso 2 

 
 

 

PONTOS 

Pontos usados 
para representar 

olhos, nariz e 
espiráculo 

Pontos 
auxiliares 

Traços 
verticais e 
oblíquos 

 

118 213 360 

LINHAS 
(exercícios 

isolados e em 
pictogramas) 

Linha vertical Linha 
horizontal Linha curva Linha 

ondulada 
Linha 

perpendicular 
Linha 

pontiaguda 
Linha 

oblíqua 

88 13 204 41 4 3 25 

FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

(exercícios 
isolados e em 
pictogramas) 

Círculo Oval Triângulo Quadrado 

 
41 196 41 12 

PICTOGRAMAS 
Girafa Baleia Peixe Cachorro 

14 12 19 4 

 

Dados quantitativos da produção gráfica de J. A. D., 10 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Apêndice n. 26 - Dados quantitativos – Estudo 
de caso 3 

 
 

 

PONTOS 

Pontos 
usados 

para 
represent
ar nariz 

Pontos 
auxiliares  

0 10 

 
LINHAS 

(exercícios isolados 
e em pictogramas) 

Linha 
horizontal  

Linha 
vertical Linha curva Linha 

ondulada 
Linha 

pontiaguda Linha inclinada Linha raiada Linha 
espiralada 

22 80 625 4 90 50 20 7 

 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS  
 (exercícios isolados 
e em pictogramas)  

Círculo Oval Triângulo Quadrado 

 
150 33 9 4 

PICTOGRAMAS 

Girafa Macaco Peixe Gato Pássaro Tigre Borboleta 

 
9 6 6 5 9 1 1 

Coelho Porco  Urso Elefante  Vaca Tartaruga Pato 

1 1 1 1 1 1 1 

OUTRAS FORMAS 
Árvore Montanha Sol Flor Nuvem Pedra Lua 

 
12 6 7 4 6 32 2 

DESENHOS 
LIVRES 3 

 

Dados quantitativos da produção gráfica de A. S. V., 14 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Apêndice n. 27 - Dados quantitativos – Estudo 
de caso 4 

PONTOS 

Pontos usados para 
representar olhos e 

nariz  
Pontos 

auxiliares Tracinhos curtos 

58 54 32 

LINHAS (exercícios 
isolados, em outras 

formas e em 
pictogramas) 

Linha horizontal Linha vertical Linha curva Linha ondulada Linha 
perpendicular 

32 90 227 8 5 

Linha raiada Linha 
cruzada 

Linha em 
espiral 

Linha 
oblíqua/inclinada Linha pontiaguda 

11 3 3 32 42 

FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

(exercícios isolados 
e em pictogramas) 

Círculo Oval Triângulo Quadrado 

66 54 11 5 

PICTOGRAMAS 
Girafa Vaca Peixe Cachorro 

6 4 1 9 

OUTRAS FORMAS 

Estrela/pentagrama Árvore Casa Montanha Osso 

7 4 2 3 4 

Nuvem Flore Sol Figura humana 

3 3 2 3 

DESENHOS 
LIVRES 

Nave espacial Paisagem 

1 1 

Dados quantitativos da produção gráfica de R. S. B., 16 anos. Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Apêndice n. 28 – Desenho livre de A. S. V., 14 
anos 
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Apêndice n. 29 – Desenho livre de R. S. B., 16 
anos 
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